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Prezados leitores da Diálogo,

É uma honra fazer parte da 
equipe do Comando Sul 
dos Estados Unidos, e com 

muito prazer apresento esta edição 
da Diálogo.  

Como sabemos, o hemisfério 
ocidental é a nossa vizinhança, uma 
comunidade que compartilhamos 
com diversos amigos da região. 
Somos afortunados por vivermos 
aqui, interconectados por laços 
culturais comuns, valores compar-
tilhados, respeito pelos direitos 
humanos e princípios democráticos 
sólidos.

Na nossa região, a segurança e a 
estabilidade não podem ser conside-
radas garantidas. As ameaças, tanto 
aos nossos vizinhos quanto à nossa 
pátria, são reais e iminentes, geradas 
a partir de forças que competem 
entre si, de organizações crimino-
sas transnacionais até extremistas 
violentos.

Felizmente, nossa região brilha 
como uma luz de oportunidades em 
um mundo inundado de mudanças 
rápidas e uma crescente complexi-
dade. Aproveitar a oportunidade 
representada por nossa boa sorte requer ação e senso de urgência – e, 
acima de tudo, trabalho em equipe e confiança.

Nestas páginas vocês encontrarão artigos dedicados aos destemidos 
membros das diversas unidades de elite e de operações especiais em 
toda a América Latina, que trabalham na defesa dos valores e princí-
pios que fundamentam o sistema interamericano de paz e cooperação.

Alguns exemplos recentes da interoperabilidade e do trabalho 
interagencial entre as forças armadas da região são as operações 
de segurança que apoiaram a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos 
Olímpicos de 2016 no Brasil, a derrota e a desmobilização das Forças 
Armadas Revolucionárias da Colômbia, e a luta constante contra os 
remanescentes do Sendero Luminoso no Vale dos Rios Apurímac, Ene 
e Mantaro, no Peru.

Nossos adversários são engenhosos, mas nós também o somos. 
Através do trabalho conjunto e de cooperação, somos capazes de salva-
guardar nosso hemisfério, garantindo a segurança e a prosperidade do 
nosso povo. Espero ansiosamente continuar progredindo nos próximos 
anos para promover a paz, a segurança e a estabilidade neste lar que 
compartilhamos.

Dear Diálogo readers,

I am honored to be part of the 
U.S. Southern Command 
team and very pleased to 

present this edition of Diálogo.  
As we see it, the Western 

Hemisphere is our neighbor-
hood, a community we share 
with many friends in the region. 
We are fortunate to live here, 
interconnected by common 
cultural bonds, shared values, 
respect for human rights, and 
strong democratic principles.  

In our neighborhood, secu-
rity and stability cannot be taken 
for granted. The threats to both 
our neighborhood and homeland 
are real and imminent, from 
great power competition to 
transnational criminal organiza-
tions and violent extremists.  

Thankfully, our neighbor-
hood shines as a beacon of 
opportunity in a world inun-
dated by rapid change and 
increasing complexity. Seizing 
the opportunity presented by our 
good fortune demands action 
and a sense of urgency—and 

most importantly, teamwork and trust. 
Within these pages, you will find articles dedicated to 

the fearless members of different elite and special operations 
units across Latin America who work to defend the values and 
principles underlying the Inter-American system of peace and 
cooperation.  

Some recent examples of armed forces’ interoperability 
and interagency work in the region are the security operations 
in support of the 2014 World Cup and the 2016 Summer 
Olympics in Brazil, the defeat and demobilization of the 
Revolutionary Armed Forces of Colombia, and the constant 
fight against remnants of the Shining Path in the Apurímac, 
Ene and Mantaro Rivers Valley, in Peru. 

Our adversaries are resourceful, but so are we. By working 
together in partnerships we can safeguard our hemisphere, 
ensuring security and prosperity for our people. I look forward 
to continuing to build on our progress in the years ahead to 
promote peace, security, and stability in our shared home.

Atenciosamente,

Juan Chiari/SOUTHCOM

Sincerely,

Craig S. Faller 
Admiral, USN
Commander

Craig S. Faller
Almirante de Esquadra da Marinha dos EUA
Comandante do SOUTHCOM
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Eles disseram:  
Fuerzas Comando 2018

Cerca de 700 membros das forças especiais de 19 países se 
reuniram entre os dias 16 e 26 de julho, no Panamá, para 
disputar o título do Fuerzas Comando 2018, um exercício 

militar regional organizado pelo Comando de Operações Especiais, 
Sul dos EUA (SOCSOUTH, em inglês). A Colômbia foi o país vencedor 
pela nona vez na 14ª edição deste exercício patrocinado pelo 
Comando Sul dos Estados Unidos, cuja equipe ficou em segundo 
lugar. O Equador ficou em terceiro. O Seminário para Líderes 
Seniores foi realizado simultaneamente ao exercício. Oficiais 
militares e funcionários governamentais de mais de 20 nações se 
reuniram na Cidade do Panamá para discutir sobre as oportunidades 
para melhorar a cooperação regional e hemisférica, como também 
sobre o impacto que as redes criminosas transnacionais e 
transregionais exercem sobre a segurança e a estabilidade da região. 
Diálogo falou com alguns dos líderes presentes sobre a relevância do 
Fuerzas Comando e de suas tropas de elite.

In their Words:  
Fuerzas Comando 2018

About 700 special forces units of 19 coun-
tries gathered in Panama, July 16-26, to 
take part in Fuerzas Comando 2018, a U.S. 
Southern Command-sponsored exercise, 
organized by Special Operations Command 
South (SOCSOUTH). Colombia won the 
competition for the ninth consecutive year 
with the United States as runner-up and 
Ecuador placing third. The 14th edition of 
the competition was held simultaneously 
to the Senior Leaders Seminar, bringing to 
Panama City military officers and govern-
ment officials of more than 20 countries. 
Leaders addressed opportunities to 
improve regional and hemispheric coopera-
tion, as well as the impact of transnational 
criminal networks on security and stability 
in the region. Diálogo talked to some of the 
leaders of the Americas about the impor-
tance of Fuerzas Comando and the elite 
troops.

Marcos Ommati/Diálogo

“
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“
GENERAL DE BRIGADA EULOGIO RAMÓN ORTEGA PEÑA, 

COMANDANTE DA 1ª DIVISÃO DE INFANTARIA DO EXÉRCITO DO PARAGUAI

“Fuerzas Comando is very important for the relationship of components of different countries’ armed 
forces. It’s an opportunity to strengthen bonds of friendship and gain experiences in the tactical and 

technical fields, in terms of technology, and to boost training methods and physical growth.”

PARAGUAYAN ARMY BRIGADIER GENERAL EULOGIO RAMÓN ORTEGA PEÑA

COMMANDER OF THE FIRST INFANTRY DIVISION

Mais de 700 integrantes de forças especiais de  
19 países participaram do Fuerzas Comando 2018.

More than 700 members of the special forces from 
19 countries took part in Fuerzas Comando 2018.

O Fuerzas Comando tem suma importância para o 
relacionamento entre os componentes das diferentes 
forças armadas dos países; é uma oportunidade para 
incrementar os laços de amizade e implementar as 

experiências no campo tático e no campo técnico, na 
parte de tecnologias e no incremento das formas de 

treinamento e de desenvolvimento físico.” 

SOCSOUTH
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VICE-MINISTRO DA SEGURANÇA 
PÚBLICA DO PANAMÁ  

JONATTAN DEL ROSARIO
“Fuerzas Comando is a competition that symbolizes values and  
mutual respect, as well as the goodwill of hemispheric nations  

to work together for regional security and a safer world.” 

“O Fuerzas Comando é uma 
competição que simboliza os 
valores e o respeito mútuos e 
o desejo de todos os países do 
hemisfério de trabalhar em 

conjunto pela segurança regional e 
por um mundo mais seguro.”

O Panamá foi o país anfitrião do exercício Fuerzas Comando 2018.  

Panama hosted exercise Fuerzas Comando 2018. 

PANAMANIAN VICE MINISTER OF PUBLIC SECURITY JONATTAN DEL ROSARIO

VICE-ALMIRANTE FÉLIX  
ALBUQUERQUE COMPRÉS,

VICE-MINISTRO DE DEFESA PARA ASSUNTOS NAVAIS  

DA MARINHA DA REPÚBLICA DOMINICANA

“Many speedboats reach our coasts with violent drug 
traffickers armed with high-caliber weapons. Special 

forces are important because they counter these 
threats and prevent the loss of life.” 

“Lanchas rápidas chegam à nossa 
costa e os narcotraficantes trazem 
armas de alto poder de fogo e são 
violentos. As forças especiais são 
importantes porque são elas que 

combatem essas ameaças, evitando 
assim a perda de muitas vidas.”

DOMINICAN NAVY VICE ADMIRAL FÉLIX ALBUQUERQUE COMPRÉS

VICE MINISTER OF DEFENSE FOR NAVAL AND COASTAL AFFAIRS

MARCOS OMMATI/DIÁLOGO
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GENERAL DE EXÉRCITO (R) DO 
EXÉRCITO NACIONAL DA COLÔMBIA 
JUAN CARLOS SALAZAR SALAZAR,

EX-CHEFE DO ESTADO-MAIOR CONJUNTO DAS FORÇAS MILITARES DA COLÔMBIA

“Special forces units were essential in our victory against the Revolutionary 
Armed Forces of Colombia. The units deserve all recognition for the  

positive results achieved with precision against narcoterrorists.”

“As unidades das forças especiais foram 
fundamentais em nossa vitória contra 
as Forças Armadas Revolucionárias da 
Colômbia. As unidades merecem todo 

o reconhecimento por haverem atingido 
resultados positivos, com precisão,  

contra os narcoterroristas.”

Um membro da equipe colombiana mostra sua versatilidade e resistência,  
dois dos atributos mais importantes no Fuerzas Comando.  

A Colombian team member shows his versatility and endurance, two of  
the most important attributes at Fuerzas Comando. 

COLOMBIAN ARMY GENERAL (RET.) JUAN CARLOS SALAZAR SALAZAR

FORMER CHAIRMAN OF THE JOINT CHIEFS OF STAFF OF THE COLOMBIAN MILITARY FORCES
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O Haiti enviou membros da Polícia Nacional para  
representar o país no exercício Fuerzas Comando 2018.  

Haiti’s National Police represented the country at  
Fuerzas Comando 2018. 

HONDURAN ARMY BRIGADIER GENERAL PORFIRIO MORENO ZAVALA

ARMY COMMANDER

“Participar do Fuerzas Comando como 
equipe e do Seminário para Líderes 
Seniores nos oferece a oportunidade 

de compartilhar com os demais países 
da América os diferentes tipos de 

treinamento e analisar em conjunto as 
lições aprendidas nos anos anteriores. É 
também uma oportunidade que temos 

para trocar informações e expressar 
diferentes pontos de vista para fazer 

frente às ameaças comuns e emergentes  
em nossa região.”

GENERAL DE BRIGADA 
PORFIRIO MORENO ZAVALA,

COMANDANTE DO EXÉRCITO DE HONDURAS

“To take part in Fuerzas Comando as a team, and in the Senior 
Leaders Seminar, gives us the opportunity to share with other 

countries of the Americas different ways of training, and analyze 
together the lessons learned in past years. It also gives us the 

opportunity to exchange information and express different points 
of view to confront common and emerging threats in our region.” 

INSPETOR GERAL DA POLÍCIA DO 
HAITI LIONEL TRECILE

“Fuerzas Comando is a very important event for the Haitian 
National Police, because it enables members of different regional 

public forces to meet, get to know each other, talk, and share 
experiences to defeat transnational organized crime.” 

“O Fuerzas Comando é um evento 
de suma importância para a Polícia 

Nacional do Haiti, na medida em que 
permite que os membros de diversas 
forças públicas da região se reúnam 
e se conheçam, conversem entre si 
e compartilhem suas experiências, 
para que possamos vencer o crime 

organizado transnacional.”

HAITIAN NATIONAL POLICE INSPECTOR GENERAL LIONEL TRECILE

MARCOS OMMATI/DIÁLOGO



 

“The use of our partner nations’ Special Operations 
Forces to combat narcotrafficking has been essential, 

and it’s a tool we all have to use to have a  
chance to win this war.” 

U.S. ARMY BRIGADIER GENERAL (RET.) HECTOR E. PAGAN

FORMER SOCSOUTH COMMANDER

“A utilização das forças de 
operações especiais de nossas 

nações parceiras na luta 
contra o narcotráfico tem sido 

fundamental e é uma ferramenta 
que todos nós devemos utilizar 

para termos a oportunidade  
de vencer esta guerra.”

GENERAL DE BRIGADA DO  
EXÉRCITO DOS EUA (R)  

HECTOR E. PAGAN,
EX-COMANDANTE DO SOCSOUTH

Um membro da equipe dos Estados Unidos se prepara  
para a prova de tiro.  

A U.S. team member prepares for the shooting competition. 

GENERAL DE BRIGADA DO 
EXÉRCITO BRASILEIRO  

SÉRGIO SCHWINGEL,
EX-COMANDANTE DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

“Fuerzas Comando is a relevant exercise and an excellent initiative 
due to its dual focus. One is the Senior Leaders Seminar, which 

enables participants to identify common regional threats and learn 
how to counter them, but above all, it helps develop cooperation 
tools among our countries. The other is the competition between 

operational teams, where members can exchange knowledge, tactics, 
procedures, and techniques. But the most important aspect in both 

events is the building or strengthening bonds of friendship.”

“O Fuerzas Comando é um exercício 
relevante e uma excelente iniciativa, 

porque tem dois focos. Um é o Seminário 
de Líderes Seniores, que oferece aos 

participantes a oportunidade de 
identificar as ameaças regionais que são 
comuns e aprender como combatê-las, 
mas, sobretudo, serve para desenvolver 

ferramentas de cooperação entre os nossos 
países. O outro é a competição entre 

equipes operacionais, onde os membros 
podem intercambiar conhecimentos, 
táticas e técnicas de procedimentos. 
Porém, o mais importante nos dois 

eventos são as relações de amizade que se  
estabelecem ou se fortalecem.”

BRAZILIAN ARMY MAJOR GENERAL SÉRGIO SCHWINGEL

FORMER COMMANDER OF SPECIAL OPERATIONS COMMAND
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BRIGADEIRO DA FORÇA AÉREA DO 
PERU CIRO GARCÍA GONZÁLEZ,

DIRETOR DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR TECNOLÓGICO  

PÚBLICO DAS FORÇAS ARMADAS

“Fuerzas Comando enables us to be in contact with elite members of 
the armed forces of several Latin American countries. After all the talks 
and forums we had in Panama, we will put into practice many ideas to 
assess if they work for Peru, or if they need to be changed somehow.” 

“O Fuerzas Comando nos permite 
manter contato com os membros de 

elite das forças armadas de vários 
países da América Latina. Depois de 
todas as conversas e fóruns dos quais 

participamos no Panamá, iremos 
colocar em prática várias ideias para 
analisarmos se são aquelas de que 

necessitamos no Peru ou se é preciso 
modificá-las de alguma maneira.”

PERUVIAN AIR FORCE MAJOR GENERAL CIRO GARCÍA GONZÁLEZ

COMMANDANT OF THE ARMED FORCES’ HIGHER TECHNOLOGICAL STUDIES PUBLIC INSTITUTE

Um atirador de elite das forças especiais do Peru  
espera o início da competição.  

An elite sniper from Peru’s special forces waits  
for the competition to begin. 
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Os comandos das forças especiais de El Salvador mostram sua 
habilidade na prova de obstáculos do Fuerzas Comando 2018.  

El Salvador’s special forces commandos demonstrate their skills 
during the obstacle course at Fuerzas Comando 2018.

“For noncommissioned officers, it’s great to 
participate in Fuerzas Comando and be able 
to show our many years of training and hard 

work. It’s just a great opportunity, and we 
were all very happy to participate.” 

U.S. MARINE CORPS MASTER GUNNERY SERGEANT JEROME N. ROOT

 COMMAND SENIOR ENLISTED LEADER AT SOCSOUTH

“Para o sargento, o suboficial 
ou o subtenente, participar do 

Fuerzas Comando é excelente, já 
que podemos demonstrar nossos 

muitos anos de treinamento e 
trabalho árduo. É uma grande 
oportunidade e estamos muito 

contentes por participar.”

SUBOFICIAL-MOR DO CORPO DE 
FUZILEIROS NAVAIS DOS  

EUA JEROME N. ROOT,
CONSELHEIRO SÊNIOR DO SOCSOUTH
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GENERAL DE BRIGADA DO 
EXÉRCITO DA COLÔMBIA JORGE 

SALGADO RESTREPO,
COMANDANTE DO COMANDO CONJUNTO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

“Winning is obviously special, because we know that elite special 
units of the Americas are here. Unfortunately, Colombia lived 

and still lives a conflict, a war, and that required us to develop a 
number of military capabilities that we use daily. I would like to 
thank Southern Command and the United States, which have 
always been our military partners. It’s rewarding that Colombia 
won first place with the United States as a runner-up, because 
a great part of our training came from the United States. It’s a 
typical case where you can say the student beat the master.”

“Vencer é especial, obviamente, 
porque sabemos que aqui estão os 

operadores especiais de elite de toda 
a América. Infelizmente, a Colômbia 
viveu e ainda vive um conflito, uma 

guerra, e isso nos obrigou a desenvolver 
inúmeras capacidades militares que, 

evidentemente, colocamos em prática 
todos os dias. Gostaria de agradecer ao 
Comando Sul e aos Estados Unidos, 
que têm sido sempre nossos parceiros 

militares. É gratificante ver que a 
Colômbia conquistou o primeiro 

lugar e os Estados Unidos o segundo, 
porque tivemos um alto percentual 
de treinamento proporcionado pelos 
americanos. Esse é o típico caso em  

que se pode dizer que o aluno  
superou o professor.”

COLOMBIAN ARMY MAJOR GENERAL JORGE SALGADO RESTREPO

 COMMANDER OF JOINT SPECIAL OPERATIONS COMMAND

“This exercise is a regional event that was designed to 
put service members to the test to counter emerging 

threats, such as organized crime, narcotrafficking, 
human trafficking, and women trafficking, which are 
common and recurrent phenomena from Mexico to 

Argentina. Our elite force is a great force, as  
they have shown throughout the years.” 

GUATEMALAN ARMY BRIGADIER GENERAL ERICK LEONEL ALONZO ARANA

 ARMY GENERAL INSPECTOR

“O exercício é um evento 
regional concebido para que o 
militar passe por provas para 

combater o que nos apresentam 
as ameaças emergentes, 

como o crime organizado, o 
narcotráfico, o tráfico de pessoas 

e o tráfico de mulheres que, 
do México até a Argentina, 

são fatos recorrentes e comuns. 
Nossa força de elite é uma 

grande força e tem demonstrado 
isso através dos anos.”

GENERAL DE BRIGADA  
ERICK LEONEL ALONZO ARANA,

INSPETOR GERAL DO EXÉRCITO DA GUATEMALA



 

“We invite all countries to visit Chile in 2019, 
when we will host this important event, so 

that we can carry out the competition with the 
same sense of fraternity as in Panama.” 

CHILEAN ARMY MAJOR GENERAL PABLO MÜLLER BARBERÍA

COMMANDER OF THE SPECIAL OPERATIONS BRIGADE

“Convidamos todos os países 
a visitar o Chile em 2019, 

quando seremos os anfitriões 
desse evento tão importante, 
para que possamos organizar 

uma competição com a mesma 
irmandade e fraternidade que 

vimos no Panamá.”
GENERAL DE BRIGADA DO 

EXÉRCITO DO CHILE  
PABLO MÜLLER BARBERÍA,

COMANDANTE DA BRIGADA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS
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O Chile será o país anfitrião do Fuerzas Comando 2019.  

Chile will host Fuerzas Comando 2019. 
MARCOS OMMATI/DIÁLOGO
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U.S. Army Brigadier General 
Antonio Fletcher assumed 
command of U.S. Special 
Operations Command South 
in June 2018. 

SOCSOUTH usa capacidades 
únicas em apoio à estratégia 
regional do SOUTHCOM

O Comando de Operações Especiais, Sul 
dos EUA, um componente do Comando 
Sul, trabalha para detectar e combater 
ameaças ao hemisfério ocidental.

O General de Brigada do 
Exército dos EUA Antonio 
Fletcher assumiu a 
liderança do Comando de 
Operações Especiais, Sul 
em junho de 2018. SOCSOUTH

CLAUDIA SÁNCHEZ-BUSTAMANTE/DIÁLOGO



SOCSOUTH’s Unique 
Capabilities Assist 
SOUTHCOM’s Strategy

CLAUDIA SÁNCHEZ-BUSTAMANTE/DIÁLOGO

U.S. Special Operations Command South, a 
SOUTHCOM component, works to find and 
counter threats to the Western Hemisphere.

Diálogo spoke with U.S. Army Brigadier General Antonio 
Fletcher, commander of U.S. Special Operations Command South 
(SOCSOUTH), which leads all U.S. special operations forces’ 
activities in Latin America and the Caribbean.

Diálogo: What is SOCSOUTH’s mission and how does it fit 
into broader U.S. security cooperation efforts in the region?

U.S. Army Brigadier General Antonio Fletcher, commander 
of Special Operations Command South: First, let me say 
how thrilled I am to have the opportunity to take command 
of Special Operations Command South. As a long time 7th 
Special Forces Group soldier with numerous deployments to 
our partner nations, to lead this organization is truly a special 
experience. I was previously at U.S. Southern Command 
(SOUTHCOM) as director of Plans and Policy (J5), so I 
had some time to think about and formulate what I would 
pursue as a mission, what my priorities are, and how I would 
fit SOCSOUTH into SOUTHCOM’s strategy to meet some 
specific challenges in the Western Hemisphere.

Our mission at SOCSOUTH is to find and fix threats and 
enable our interagency partners and partner nations to counter 
threats to U.S. interests and maintain regional stability. We 
bring unique capabilities to assist SOUTHCOM with its 
strategy in the region, and we are constantly engaging with the 
SOUTHCOM team to ensure our efforts are aligned. We can 
deploy rapidly, we have organic cultural and language abilities, 
and we have built positive and enduring relationships with 
security force leaders throughout the region, especially those 
involved in counter terrorism operations. These relationships 
are vital to our success and simply cannot be built at a time of 
crisis—they must be built beforehand.   

Diálogo: What are your priorities for SOCSOUTH for 2019 
and beyond?

Brig. Gen. Fletcher: As I mentioned earlier, being director of 
SOUTHCOM’s J5 before taking command gave me a unique 
vantage point to develop priorities for the command. My 
priorities are: countering threat networks, particularly terrorist 
and insurgent networks; supporting U.S. and partner nation 
law enforcement agencies’ initiatives to counter transnational 

Diálogo conversou com o General de 
Brigada do Exército dos EUA Antonio 
Fletcher, comandante do Comando de 
Operações Especiais, Sul (SOCSOUTH, 
em inglês), que comanda as forças 
americanas de operações especiais na 
América Latina e no Caribe.

Diálogo: Qual é a missão do SOCSOUTH e como ela se encaixa 
nos esforços mais amplos de cooperação em segurança dos Estados 
Unidos e nações parceiras na região?

General de Brigada do Exército dos EUA Antonio Fletcher, 
comandante do Comando de Operações Especiais, Sul: 
Primeiramente, quero dizer que estou muito entusiasmado por 
ter a oportunidade de comandar o Comando de Operações 
Especiais, Sul. Como um militar que atuou durante muito tempo 
no 7º Grupo de Forças Especiais, com vários destacamentos nas 
nossas nações parceiras, o fato de comandar essa unidade é uma 
experiência verdadeiramente especial. Trabalhei anteriormente no 
Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM) como diretor de Planos 
e Políticas (J5), então tive algum tempo para pensar e elaborar 
o que eu pretendia como missão, quais as minhas prioridades e 
como eu inseriria o SOCSOUTH na estratégia do SOUTHCOM 
para enfrentar alguns desafios específicos do hemisfério ocidental.

Nossa missão no SOCSOUTH é identificar e combater as 
ameaças e permitir que nossos parceiros interagências e as nações 
parceiras possam combater ameaças aos interesses dos Estados 
Unidos e manter a estabilidade regional. Nós contribuímos com 
capacidades únicas para auxiliar o SOUTHCOM em sua estraté-
gia na região e estamos constantemente engajados com membros 
do SOUTHCOM para garantir que os nossos esforços estejam 
alinhados. Somos capazes de nos deslocar rapidamente, temos 
habilidades culturais e idiomáticas e desenvolvemos relacionamen-
tos positivos e duradouros com os líderes das forças de segurança 
em toda a região, especialmente com aqueles envolvidos nas 
operações de contraterrorismo. Esses relacionamentos são vitais 
para o nosso sucesso e não podem surgir simplesmente em tempos 
de crises – eles precisam ser estabelecidos previamente.

Diálogo: Quais são as suas prioridades para o SOCSOUTH em 
2019 e além?

Gen Bda Fletcher: Como eu mencionei anteriormente, exercer 
a função de diretor do J5 do SOUTHCOM antes de assumir o 
SOCSOUTH me trouxe uma vantagem única para elaborar as 
prioridades do comando. Minhas prioridades são: combater as 
redes de ameaças, especialmente as redes de terroristas e insur-
gentes; apoiar as iniciativas das agências policiais dos EUA e 
das nações parceiras para combater as organizações criminosas 
transnacionais; manter nossa prontidão para o envio de tropas e 
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resposta rápida; e, por fim, provar através das nossas ações que os 
Estados Unidos são o melhor parceiro para enfrentar os desafios 
atuais de segurança na região.

Diálogo: Como o senhor espera reforçar a interoperabilidade e a capa-
cidade de compartilhamento das forças militares das nações parceiras 
do SOCSOUTH/SOUTHCOM na América Latina e no Caribe?

Gen Bda Fletcher: Em primeiro lugar, prefiro dizer forças de 
segurança das nações parceiras ao invés de forças militares, porque 
alguns de nossos países amigos dispõem de forças não militares, 
como é o caso do Panamá e da Costa Rica. Assim sendo, como 
podemos promover a capacidade de compartilhamento? Fazemos isso 
ao enfatizar a ideia de que os problemas de segurança nacional que 
nos desafiam são muitas vezes melhor solucionados através de uma 

abordagem integral do governo. A abordagem integral do governo 
é muito mais eficiente no combate às redes de ameaças e permite 
uma segurança de longo prazo para os cidadãos, além de estabelecer 
as estruturas para melhorar a prosperidade nas áreas em conflito, 
porque reúne especialistas de todos os setores governamentais para 
enfrentar esses problemas. Trata-se de uma abordagem muito mais 
efetiva e eficiente do que aquela baseada apenas em uma solução 
militar, que pode eliminar a ameaça imediata à segurança, mas deixa 
aos cidadãos pouca proteção e apoio a longo prazo. O objetivo é ter 
um estado duradouro de segurança que promoverá a prosperidade e 
proporcionará a estabilidade para seus cidadãos.

Diálogo: Qual é a importância dos engajamentos combinados com 
forças de operações especiais (SOF, em inglês) de nações parceiras 
da região?



Participantes do Fuerzas Comando 2018 erguem os punhos e 
recitam o Credo do Comando durante a cerimônia de abertura 
do evento, no dia 16 de julho de 2018, no Instituto Superior  
de Polícia do Panamá. 
SEGUNDO-SARGENTO DO EXÉRCITO DOS EUA BRIAN RAGIN

criminal organizations; maintaining our readiness to deploy 
and respond rapidly; and, lastly, proving through our actions 
that the United States is the best partner to meet today’s 
security challenges in the region.

Diálogo: How do you expect to foster interoperability and 
jointness with SOCSOUTH/SOUTHCOM’s partner 
nation militaries in Latin America and the Caribbean?

Brig. Gen. Fletcher: First, I would prefer to say partner 
nation security forces instead of militaries because some 
of our valued partner nations have non-military forces, 
specifically Panama and Costa Rica. So, how do we foster 
jointness? We do this by highlighting the idea that challeng-
ing national security situations are often best solved by a 
whole of government approach. The whole of government 
approach is much better at countering threat networks 
and providing long-term security for citizens, and lays the 
groundwork for improving prosperity in contested areas 
because it brings together experts from across the govern-
ment to solve these problems. This is a much more effective 
and efficient approach than relying on just a military solu-
tion which may eliminate the immediate security threat but 
leave citizens little future protection and support. The goal 
is an enduring state of security that will promote prosperity 
and provide stability for its citizens.

Diálogo: What is the importance of combined special  
operations forces (SOF) engagements among regional  
partner nations?

Brig. Gen. Fletcher: SOF engagements benefit the United 
States and our partner nations in many ways, but I’ll high-
light three specific examples. First, as I mentioned previously, 
we build valuable relationships with security profession-
als in the region. Second, we share tactical skills and learn 
from each other. Finally, we continue to build linguistic and 
cultural skills and develop more in-depth knowledge of the 
partner nations’ governance.

Diálogo: What do you think are the most important lessons 
SOCSOUTH SOF personnel can share with their Latin 
American and Caribbean counterparts in the face of transna-
tional organized crime threats?

“É necessário que haja 
uma abordagem integral 
por parte do governo para 
se desmanchar uma rede 
criminosa transnacional.”

Gen Bda Fletcher: Os engajamentos das SOF beneficiam 
os Estados Unidos e as nossas nações parceiras de diver-
sas maneiras, mas destacarei três exemplos específicos. 
Primeiramente, nós criamos relacionamentos valiosos com 
os profissionais de segurança da região. Em segundo lugar, 
compartilhamos as habilidades táticas e aprendemos uns com 
os outros. E em terceiro lugar, continuamos ampliando nossas 
capacidades linguísticas e os aspectos culturais e desenvol-
vendo conhecimentos mais profundos com os governos das 
nações parceiras.

Diálogo: Na sua opinião, quais são as lições mais importantes 
que os membros das SOF do SOCSOUTH podem compar-
tilhar com seus homólogos da América Latina e do Caribe em 
relação às ameaças geradas pelo crime organizado transnacional?

“It takes a whole of 
government approach to 
disrupt a transnational 
criminal network.”
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Participants of Fuerzas Comando 2018 raise their fist 
and recite the Commando Creed during the event’s 
opening ceremony at Panama’s Police Academy, July 
16, 2018. U.S. ARMY STAFF SARGEANT BRIAN RAGIN
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O General de Brigada Antonio 
Fletcher, comandante do 
SOCSOUTH, encerra o Fuerzas 
Comando 2018, no dia 26 de 
julho de 2018, na Academia de 
Polícia, localizada na Cidade 
do Panamá.
SEGUNDO-SARGENTO DO EXÉRCITO DOS 
EUA BRIAN RAGIN

Gen Bda Fletcher: É necessário que haja uma abordagem integral 
por parte do governo para se desmanchar uma rede criminosa trans-
nacional. Líderes nacionais, bem como locais, devem criar estratégias 
de cooperação para enfrentar estas ameaças. Uma das lições mais 
importantes que nosso pessoal das SOF pode compartilhar é que 
as redes criminosas ameaçam a segurança do cidadão, abalam os 
direitos humanos, enfraquecem os esforços para manter o estado de 
direito do governo e atrasam o desenvolvimento econômico – elas 
atingem os governos das nossas nações parceiras em muitos níveis 
diferentes. Por esse motivo, é necessário haver uma abordagem inte-
gral do governo para combater essas ameaças.

Diálogo: De que maneira exercícios combinados tais como o Fuerzas 
Comando são importantes para compartilhar essa experiência e 
reforçar a capacidade conjunta e a interoperabilidade com as nações 
parceiras?

Gen Bda Fletcher: O Fuerzas Comando é o nosso principal evento 
do ano, que promove os relacionamentos entre operadores especiais 
das nações parceiras, fortalece os laços, incrementa os conhecimen-
tos entre as SOF da região, ao 
mesmo tempo em que reforça 
a segurança regional. Este 
exercício não apenas fomenta a 
confiança entre os participantes, 
mas também desafia a todos em 
uma competição multinacional 
de habilidades em operações 
especiais. O resultado final do 
exercício é uma comunidade 
fraterna de forças de elite 
capazes de colaborar para apoiar 
a segurança e a estabilidade 
da região. Todas as iniciativas 
são voltadas para o trabalho 
de equipe em um ambiente 

competitivo que enfatiza a ação conjunta e a interoperabilidade. O 
exercício de 2018 foi realizado no Panamá e o Chile já aceitou ser o 
anfitrião do exercício em 2019.

Diálogo: Como o SOCSOUTH pode apoiar as nações parceiras 
para desenvolver e aumentar suas capacidades de combate a ameaças?

Gen Bda Fletcher: O SOCSOUTH tem uma longa tradição de 
trabalhar com nossos parceiros na região. Nossas interações com 
as forças parceiras têm sido muito positivas e trazem benefícios 
mútuos. A cooperação para a segurança é nosso foco principal; nós 
promovemos o treinamento das forças das nossas nações parceiras 
e trabalhamos lado a lado para nos tornarmos mais interoperáveis. 
Quando nossas SOF interagem com as unidades das nações parcei-
ras, nós desenvolvemos uma compreensão comum das capacidades 
e das oportunidades de treinamento. Todos nós respeitamos os 
princípios de direitos humanos e o estado de direito é o que mais 
nos importa. O que o SOCSOUTH mais valoriza nos nossos 
parceiros internacionais das SOF é o alto nível de profissionalismo 
e companheirismo.

U.S. Army Brigadier General 
Antonio M. Fletcher, SOCSOUTH 
commander, brings Fuerzas 
Comando 2018 to a close at 
Panama’s Police Academy in 
Panama City.
U.S. ARMY STAFF SARGEANT BRIAN RAGIN



Panama’s Minister of Public Security Alexis Bethancourt, and 
Brigadier General Antonio Fletcher, commander of U.S. Army 
Special Operations Command South, awarded the Fuerzas 
Comandos 2018 trophy to the Colombian team during the closing 
ceremony in Panama, July 26, 2018.  

O ministro da Segurança Pública do Panamá Alexis Bethancourt 
e o General de Brigada do Exército dos EUA Antonio Fletcher, 
comandante do SOCSOUTH, entregaram o troféu de campeão 
do Fuerzas Comando 2018 à equipe colombiana durante a 
cerimônia de encerramento, realizada no Panamá, no dia 26 de 
julho de 2018.  MARCOS OMMATI, DIÁLOGO

Brig. Gen. Fletcher: It takes a whole of government approach 
to disrupt a transnational criminal network. National as well 
as local level leaders must develop cooperative strategies to 
confront these threats. One of the most important lessons our 
SOF personnel can share is that criminal networks threaten 
citizen security, undermine human rights, cripple the govern-
ment’s rule of law efforts, and hinder economic develop-
ment—they undermine our partner nation governments on 
many different levels. That is why a whole of government 
approach is necessary to counter these threats.

Diálogo: How do combined events like Fuerzas Comando play 
a role in sharing that experience and furthering jointness and 
interoperability with partner nations?

Brig. Gen. Fletcher: Fuerzas Comando is our flagship event 
of the year, promoting partner nation military-to-military 
relationships, strengthening ties, increasing expertise among 
the region’s SOF while promoting regional security. This exer-
cise not only builds trust between each other but challenges 
everyone in a multinational special operations skills competi-
tion. The end result of the exercise is a fraternal community of 
elite forces who are able to collaborate to support security and 
stability in the region. Every event is geared toward working 
as a team in a competitive environment emphasizing jointness 
and interoperability. The 2018 event was held in Panama, and 
Chile has agreed to host the exercise in 2019.

Diálogo: How can SOCSOUTH support partner nations to 
develop and increase their capabilities to counter threats?

Brig. Gen. Fletcher: SOCSOUTH has a long history of 
working with our partners in the region. Our interactions 
with our partner forces have been very positive and of mutual 
benefit. Security cooperation is our primary focus; we facili-
tate our partner nation forces’ training and work side by side 
to become more interoperable. When our SOF interact with 
partner nation units, we develop a common understanding 
of capabilities and training opportunities, we all adhere to 
the principles of human rights, and rule of law is everything 
we do. What SOCSOUTH cherishes the most about our 
international SOF partners is the high level of professional-
ism and camaraderie.

Diálogo: How do success stories such as Colombia influence 
your vision to help develop other partner nations’ capabilities?

Brig. Gen. Fletcher: Like many other countries in the 
region, Colombia is a strategic partner for SOCSOUTH. 
Colombia’s successes are in great part because the United 
States has been working with them through their challenging 
times. SOCSOUTH understands the many successes other 
countries have had in Latin America. For example, Brazil led 
MINUSTAH in Haiti and other partner nations led various 
humanitarian assistance/disaster response and peacekeeping 
operations throughout the region. SOCSOUTH recognizes 
the tremendous sacrifices all our partner nations put forth 
when they contribute to regional security and stability.

Diálogo: De que maneira os casos bem-sucedidos, tais como o 
da Colômbia, influenciam sua visão para ajudar a desenvolver as 
capacidades de outras nações parceiras?

Gen Bda Fletcher: Tal como outros países da região, a Colômbia 
é um parceiro estratégico do SOCSOUTH. As conquistas da 
Colômbia se devem em grande parte ao trabalho que os Estados 
Unidos fizeram com o país durante os tempos de conflitos. O 
SOCCOUTH tem consciência de que muitos outros países 
foram bem-sucedidos na América Latina. Por exemplo, o Brasil 
comandou a MINUSTAH no Haiti e outras nações parcei-
ras comandaram várias operações de assistência humanitária/
resposta a desastres e de manutenção da paz em toda a região. 
O SOCSOUTH reconhece os enormes sacrifícios que os nossos 
países amigos fizeram para contribuir para a segurança e a estabili-
dade da região.
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ajuda a fortalecer 
as nações parceiras
A Escola Naval de Instrução e Treinamento Técnico em Embarcações 
Pequenas opera sob o Comando de Operações Especiais dos EUA em apoio 
às prioridades de cooperação em segurança dos comandantes de comandos 
combatentes geográficos do Departamento de Defesa dos EUA. 
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Helps Strengthen 
Partner Nations
The Naval Small Craft Instruction and 
Technical Training School operates 
under U.S. Special Operations 
Command in support of geographic 
combatant commanders’ security 
cooperation priorities.

GERALDINE COOK/DIÁLOGO

A 
group of Latin American naval special opera-
tors listens to a briefing about U.S. Southern 
Command’s (SOUTHCOM) partnerships in 
Latin America and the Caribbean. They visited 

SOUTHCOM in the summer of 2018 as part of an inter-
national course for strategic leaders at the Naval Small Craft 
Instruction and Technical Training School (NAVSCIATTS) 
at John C. Stennis Space Center, Mississippi. Most of them 
are high-ranking officers from Colombia, Peru, Guatemala, 
Mexico, and El Salvador with one common goal: to expand 
their strategic thinking and planning skills. 

The school offers the Strategic Leaders International 
Course (SLIC) in Spanish to advance the strategic thinking 
and planning capabilities of senior military, civilian, and law 
enforcement personnel from Latin American and Caribbean 
partner nations. The four-week in-resident course is aimed at 
units with a mission to combat terrorism.

“It’s a very rewarding experience to be in NAVSCIATTS 
because it allows us to acquire the skills to solve problems in 
a strategic way—not only in the short or medium term—to 
find a solution to the root of the problem,” said Colombian 
Navy Captain Rodrigo Domingo Rodríguez, commander of 
the military Unified Action Group for Personal Liberty—
known as GAULA—in Tumaco. “It allows us to learn how 
different government agencies and military forces work 
jointly with the same goal of finding solutions to the prob-
lems our countries face.”

NAVSCIATTS operates under U.S. Special Operations 
Command (SOCOM) in support of geographic combatant 
commanders’ security cooperation priorities. It trains partner 
nations’ Special Operations Forces (SOF), SOF-like foreign 
security forces, and SOF enablers. 

“We are 100 percent focused on training U.S. part-
ner nations. It’s a very significant asset,” said U.S. Navy 

NAVSCIATTS
NAVSCIATTSUm grupo de forças especiais navais latino-americanas assiste 

a uma palestra no verão do hemisfério norte de 2018 sobre 
as parcerias do Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM) 
na América Latina e no Caribe. A visita dos militares 

ao SOUTHCOM é parte de um curso internacional para líderes 
estratégicos da Escola Naval de Instrução e Treinamento Técnico em 
Embarcações Pequenas (NAVSCIATTS, em inglês), localizada no 
Centro Espacial John C. Stennis, no Mississippi. Eles são, em sua 
maioria, oficiais de alta patente da Colômbia, do Peru, da Guatemala, 
do México e de El Salvador, com um objetivo comum: ampliar suas 
ideias estratégicas e suas habilidades de planejamento.

A escola oferece as aulas do Curso Internacional para Líderes 
Estratégicos (SLIC, em inglês) em espanhol, para aumentar as capa-
cidades de pensamento estratégico e planejamento do pessoal de alto 
escalão militar, civil e da manutenção da ordem pública das nações 
parceiras da América Latina e do Caribe. O curso presencial, com 
duração de quatro semanas, é voltado às unidades que têm como 
missão principal o combate ao terrorismo.

“Estar na NAVSCIATTS é uma experiência muito enriquece-
dora, porque nos permite adquirir os conhecimentos necessários para 
resolver problemas de uma maneira estratégica – não só no curto ou 
médio prazo – para encontrar uma solução na raiz”, disse o Capitão 
de Mar e Guerra da Marinha Nacional da Colômbia Rodrigo 
Domingo Rodríguez, comandante do Grupo de Ação Unificada pela 
Liberdade Pessoal (GAULA) em Tumaco. “Isso nos permite aprender 
como as diferentes agências governamentais e forças militares traba-
lham em conjunto com o mesmo objetivo de encontrar soluções para 
os problemas que nossos países enfrentam.”

A NAVSCIATTS opera sob o Comando de Operações Especiais 
dos EUA (SOCOM) em apoio às prioridades de cooperação em 
segurança dos comandantes de comandos combatentes geográficos 
do Departamento de Defesa dos EUA. A escola treina as Forças de 
Operações Especiais (FOE) das nações parceiras, as forças de segu-
rança estrangeiras tipo FOE e seus respectivos orientadores.

“Estamos totalmente concentrados em treinar as nações parceiras 
dos EUA. Trata-se de um patrimônio muito importante”, disse o 
Capitão de Fragata da Marinha dos EUA John T. Green, coman-
dante da NAVSCIATTS. “Queremos cultivar amizades e parcerias 
por meio do treinamento, mas o objetivo principal é tornar o mundo 
melhor e mais seguro.”

A NAVSCIATTS treina nos níveis táticos, operacionais e estraté-
gicos para fortalecer as capacidades das nações parceiras no espectro 
total das operações, incluindo operações de pequenas embarcações em 
ambientes ribeirinhos ou litorâneos. Em seu currículo há cursos de estra-
tégia para pequenas embarcações, operações, comunicações, manutenção 
de armamento e desenvolvimento de instrutores, entre outros.

“Incentivamos as nações parceiras a trazerem suas unidades 
completas à NAVSCIATTS, incluindo comandantes, operadores 
táticos e pessoal de apoio”, acrescentou o CF Green. “É como uma 
preparação para missões ou um treinamento em nível de unidade 
para os nossos parceiros.”

ONDE A TEORIA SE ENCONTRA COM A PRÁTICA
“A NAVSCIATTS abriu as portas pela primeira vez em 1961 na 
Estação Naval Rodman, dos EUA, no Panamá, como uma Equipe 
de Treinamento Móvel (MTT, em inglês), da Guarda Costeira dos 
EUA. Em 1999 se transferiu para o Mississippi, onde cumpre sua 
missão de fazer a defesa interna estrangeira em apoio às prioridades 
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Estudantes internacionais trabalham em um motor externo, 
como parte do curso de Manutenção e Revisão de Motores 
da NAVSCIATTS. 

International students work on an outboard motor as part  
of the Outboard Motor Maintenance and Overhaul Course  
at NAVSCIATTS. 

S
U

B
O

FIC
IAL D

A M
AR

IN
H

A D
O

S
 EU

A G
AR

Y W
AR

D

do SOCOM. Com o uso das MTTs e dos treinamentos em sistema de 
residência, a escola já treinou quase 12.000 alunos de 118 nações parceiras.

“Os estudantes mudam seu modo de ver o mundo, o futuro dos seus 
países e seus desafios. A América Central e a América do Sul são singulares 
e muitos desafios da região são similares nas áreas de segurança, migração 
humana, crime transnacional e tráfico ilícito de drogas, gangues e pessoas”, 
disse Robert Gusentine, diretor do SLIC. “Nós incentivamos os estudantes 
a pensarem de maneira diferente. Nós lhes proporcionamos conhecimentos, 
ferramentas e modelos que lhes permitirão compreender e moldar o seu 
mundo em formas novas.”

O SLIC é um dos 20 cursos formais que a NAVSCIATTS oferece 
anualmente em inglês, espanhol e outros idiomas, durante cinco semestres, 
em sistema presencial. Os cursos, como sugere o lema da escola: “Onde a 
teoria se encontra com a prática”, são interativos, através de debates, exercí-
cios teóricos e aprendizado prático e experimental.

Além de adquirirem as habilidades necessárias às missões específicas das 
forças especiais, os alunos da NAVSCIATTS se tornam parte de uma rede 
global de FOE. “Além dos conhecimentos adquiridos, aprendemos sobre 
outras culturas e estratégias dos países participantes, para assim enfrentar-
mos os nossos problemas”, disse o CMG Rodríguez.

“Temos uma herança e uma conexão muito especiais com a América 
Central e a América do Sul”, acrescentou o CF Green. “Estamos desen-
volvendo a capacidade de eliminar ou, pelo menos, de lidar com as redes 
ilícitas existentes na área de operações do SOUTHCOM, para garantir que 
elas não prejudiquem as nações parceiras dos Estados Unidos.”



Commander John T. Green, commandant of 
NAVSCIATTS. “We see ourselves as building friend-
ships and partnerships all over the world around the 
training, but the purpose is no less than to make the 
world better and safe.”

NAVSCIATTS trains at the tactical, operational, 
and strategic levels to strengthen partner nations’ capa-
bilities across the full spectrum of operations, including 
small craft operations in riverine or littoral environ-
ments. Its curriculum includes courses in small craft 
strategy, operations, communications, weapons mainte-
nance, and instructor development, among others. 

“We encourage partner nations to bring complete 
units to NAVSCIATTS, including commanders, 
tactical operators, and support personnel,” said Cmdr. 
Green. “It’s more like mission preparation or unit level 
training for our partners.”

WHERE THE CLASSROOM MEETS THE FIELD
NAVSCIATTS opened its doors in 1961 at U.S. Naval 
Station Rodman, Panama, as a U.S. Coast Guard 
Mobile Training Team (MTT). In 1999 it relocated 
to Mississippi, where it fulfills its mission to conduct 
foreign internal defense in support of SOCOM 
priorities. Through the use of MTTs and in-resident 
training, the school has trained nearly 12,000 students 
from 118 partner nations. 

“Students change how they perceive the world, the 
future of their country, and their challenges. Central 
and South America are unique, and many challenges 
across the region are similar from the security sector, 
human migration, transnational crime, and the illicit 
traffic of drugs, gangs, and people,” said Robert 
Gusentine, director of SLIC. “We encourage students 
to think differently. We give them knowledge, tools, 
and mental models that will enable them to under-
stand and shape their world in new ways.”

SLIC is one of 20 formal courses NAVSCIATTS 
offers annually in English, Spanish, and other languages 
during five in-resident semesters. As the school’s slogan 
suggests, “Where the classroom meets the field,” courses 
are interactive with discussions, tabletop exercises, and 
practical and experiential learning. 

In addition to acquiring the skills needed for 
specific SOF missions, NAVSCIATTS students 
become part of a global SOF network. “In addition 
to the knowledge we acquire, we’re learning from 
other cultures and participating countries’ strategies to 
confront our problems,” said Capt. Rodríguez. 

“We have a very special heritage and connec-
tion with South and Central America,” added Cmdr. 
Green. “We are developing the capability to eliminate 
or at least manage the illicit networks that exists in 
SOUTHCOM’s area of operations to ensure that they 
don’t harm the partner nations or the United States.”

Um estudante pratica tiro com uma metralhadora M240B.  

An international student fires the M240B machine gun during 
marksmanship training at the range.

Alunos da NAVSCIATTS 
participam de um 
exercício de treinamento 
no campo. 

Students at NAVSCIATTS 
participate in a field 
training exercise. 

ANGELA FRY, RELAÇÕES PÚBLICAS DA NAVSCIATTS
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Desde os atentados de 11 de setembro de 2001, os Estados 
Unidos e as nações parceiras vêm utilizando cada vez mais 
a inteligência financeira para combater o terrorismo, o 
crime e a corrupção no mundo inteiro.

O financiamento é o elemento decisivo para qualquer organiza-
ção, mesmo para os cartéis mexicanos, as gangues centro-americanas 
e os grupos terroristas internacionais. O rastreamento do dinheiro já 
ajudou governos a entender melhor, detectar, desmantelar e combater 
redes de ameaças transnacionais. Desde 2008, os EUA e os seus parcei-
ros da América Latina reforçaram sua capacidade de combater a lava-
gem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Eles incorporaram 
de maneira consciente o instrumento financeiro do poder nacional às 
suas estratégias de segurança interna. Operações militares e de manu-
tenção da ordem pública contra as fontes financeiras do crime, sanções 
contra terroristas e líderes do narcotráfico como “El Chapo” Guzmán 
e o regime de Nicolás Maduro na Venezuela, além da apreensão de 
bens das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) e dos 
cartéis mexicanos, se mostraram particularmente eficazes. Estas medi-
das atacam o tráfico de drogas, desmantelam organizações criminosas 
transnacionais e revelam escândalos políticos de corrupção em toda a 
América Latina, como no Brasil e na Guatemala.

O  RASTREAMENTO  DO  DINHEIRO
As redes que ameaçam a segurança transnacional incluem terroristas 
e criminosos que consideram a arrecadação de fundos um objetivo 
primordial para a prática de crimes, como também uma prática essen-
cial para facilitar o terrorismo. O financiamento representa a essência 
vital para essas redes e seus planos danosos, já que lançam mão de 
muito dinheiro para corromper e cooptar seus rivais, intermediado-
res e/ou autoridades governamentais e de segurança. A captação de 
recursos é indispensável para manter o apoio operacional, o comando 
e o controle, o pessoal, as armas, as comunicações, a logística e as 
operações das redes criminosas. Por essa razão, rastrear o dinheiro e 
privar os terroristas e criminosos desses recursos pode desmantelar e 
desativar essas redes.

O financiamento de redes criminosas inclui a lavagem de dinheiro 
e o aporte de dinheiro a células terroristas. Através da lavagem de 
dinheiro, os criminosos tentam encobrir seus lucros, as fontes ou a 
natureza das suas atividades ilícitas. O financiamento do terrorismo 
remete ao processamento de fundos para patrocinar ou permitir as 
atividades terroristas que podem incluir dinheiro limpo ou sujo. Os 
métodos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo envol-
vem o sistema bancário, remessas de dinheiro vivo, contrabando com 

Leveraging  

FINANCIAL 
INTELLIGENCE  
to Counter Transnational 

Threat Networks in  
the Americas 

CELINA B. REALUYO*

Since the 9/11 attacks, the United States and 
partner nations increasingly use financial 
intelligence to combat terrorism, crime, and 

corruption around the world. 
Financing is the critical enabler for any organiza-

tion, even for the Mexican cartels, Central American 
gangs, and international terrorist groups. Following 
the money trail helped governments better under-
stand, detect, disrupt, and counter transnational 
threat networks. Since 2008, the United States and 
its Latin American allies strengthened their abilities 
to combat money laundering and terrorist financ-
ing. They consciously incorporated the financial 
instrument of national power into their national 
security strategies. Military and law enforcement 
operations against threat financiers, sanctions against 
terrorists and drug kingpins like El Chapo Guzman 
and the regime of Nicolás Maduro in Venezuela, 
and the seizure of assets from the Revolutionary 
Armed Forces of Colombia (FARC, in Spanish) and 
Mexican cartels became particularly effective. These 
measures attack narcotrafficking, dismantle transna-
tional criminal organizations, and expose political 
corruption scandals across Latin America, such as in 
Brazil and Guatemala.  

FOLLOW  THE  MONEY
Transnational threat networks include terrorists and 
criminals who consider revenue as both a key objec-
tive in case of crime and an essential enabler for 
terrorism. Financing serves as the lifeblood for these 
networks and their evil agendas; these networks 
derive power from their wealth and use it to corrupt 
and co-opt rivals, facilitators, and/or government 
and security officials. Financing is indispensable 
to support and sustain the command and control, 
personnel, arms, communications, logistics, and 
operations of illicit networks. For this reason, 
following the money trail and depriving terrorists 
and criminals of financing can disrupt and disable 
these threat networks. 

Threat finance includes money laundering and 
terrorism financing. Through money laundering, 
criminals try to disguise the proceeds, sources, or 

CELINA B. REALUYO*

O uso de  

INTELIGÊNCIA  
FINANCEIRA  

no combate às redes de ameaças  
transnacionais nas Américas
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quantias vultosas, empresas de serviços monetários, sistemas 
de envios alternativos de dinheiro (hawalas), cartões pré-pagos, 
lavagem de dinheiro baseada em operações comerciais, paga-
mentos através de celulares ou internet, valores criptografados, 
organizações sem fins lucrativos, doações e empresas de fachada. 
Embora o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro 
possam ter diferentes objetivos, eles usam táticas similares que 
exploram os sistemas financeiros internacionais.

LINHAS  DE  AÇÃO
A estratégia dos EUA para combater a lavagem de dinheiro e o 
financiamento do terrorismo consiste em três linhas de ação:
1. Operações de inteligência e de manutenção da ordem pública 

contra as fontes que financiam o terrorismo e os indivíduos 
ou empresas que praticam lavagem de dinheiro;

2. Designações públicas dos terroristas ou traficantes, sanções, 
congelamentos de bens e confiscos; e

3. Treinamento em âmbito doméstico e internacional e capacita-
ção para combater esse financiamento de ameaças nos setores 
público e privado.

A investigação dos métodos usados pelos terroristas e 
criminosos para arrecadar, transportar, armazenar e utilizar o 
dinheiro tem sido fundamental para destruir grupos tais como 
a al-Qaida, as FARC e, mais recentemente, o Estado Islâmico 
(EI). A eliminação dos recursos do EI com a neutralização dos 
seus principais agentes financeiros e o ataque à sua infraestru-
tura econômica contribuíram diretamente para a decadência 
do grupo e a libertação do Iraque e da Síria de áreas antes 
ocupadas pelo EI. Em 2015, o EI foi considerado o grupo 
terrorista mais rico do mundo devido à prática de extorsão, 
contrabando de petróleo, tráfico de pessoas e atividades de 
saques em sítios arqueológicos. 

O financiamento do terrorismo é uma ameaça no hemisfério 
ocidental bem como no Oriente Médio. No dia 19 de setem-
bro de 2018, dois indivíduos de Trinidad e Tobago, Emraan 
Ali e Eddie Aleong, foram condenados pelo Departamento do 
Tesouro dos EUA como financiadores do EI. Em fevereiro de 
2018, os planos para um ataque terrorista inspirado no EI, que 
deveria ocorrer durante as celebrações do carnaval em Porto de 
Espanha, foram descobertos e frustrados pelas autoridades de 
Trinidad e Tobago com o auxílio dos EUA. Eddie Aleong estava 
entre os detidos e depois libertados por suposto envolvimento 
no atentado do carnaval. 

ARRECADAÇÃO  DE  FUNDOS  
NA  TRÍPLICE  FRONTEIRA
No verão boreal de 2018, as preocupações quanto à arreca-
dação de fundos do Hezbolá na região da Tríplice Fronteira 
da América do Sul (Argentina, Brasil e Paraguai) voltaram às 
manchetes quando a Unidade de Informação Financeira da 
Argentina congelou os bens de 14 residentes libaneses naquela 
área, no dia 13 de julho de 2018. Os suspeitos entraram na 
Argentina diversas vezes e ganharam mais de US$ 10 milhões 
em um cassino em Porto Iguaçu, Argentina, e nunca declararam 
essa quantia ao cruzarem a fronteira. Eles são supostos membros 

de uma organização criminosa ligada ao Hezbolá e vinculada ao 
clã de Barakat. Autoridades argentinas acreditam que o clã esteja 
envolvido em contrabando, falsificação de dinheiro e documen-
tos, extorsão, tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro e 
financiamento do terrorismo para o Hezbolá.

O patriarca do clã, Assad Ahmad Barakat, residente no 
Paraguai e proeminente homem de negócios na região da 
Tríplice Fronteira, foi considerado um terrorista pelo Gabinete 
de Controle de Bens Estrangeiros do Departamento do Tesouro 
dos EUA, em 2004. Ele é tido como um dos mais importantes 
apoiadores financeiros do Hezbolá. Barakat foi condenado por 
sonegação de impostos no Paraguai em 2004 (já que na época 
não existiam leis para o financiamento do terrorismo) com uma 
pena de seis anos. No dia 28 de agosto de 2018, o Ministério do 
Interior do Paraguai anunciou uma investigação para averiguar a 
emissão de um passaporte para Barakat pela Polícia Nacional em 
abril. Barakat não era mais um cidadão paraguaio. Ele obteve a 
cidadania paraguaia em 1989, mas a Suprema Corte de Justiça 
a revogou em 2013, o que tornou a emissão do passaporte um 
ato ilegal. No dia 21 de setembro de 2018, a Polícia Federal 
brasileira prendeu Assad Barakat em Foz do Iguaçu, Brasil, 
cumprindo uma ordem internacional de prisão pela emissão 
ilícita de um passaporte paraguaio em seu nome.

Argentina, Brasil e Paraguai reconhecem a contínua ameaça 
do financiamento do terrorismo para o Hezbolá na região e 
estão colaborando para combatê-la. Em setembro de 2018, 
autoridades de manutenção da ordem pública e judiciais dos 
três países participaram de um workshop para prevenção 
ao terrorismo e ao crime transnacional na região da Tríplice 
Fronteira, em Porto Iguaçu, organizado pelo Departamento 
de Justiça dos EUA. O workshop se concentrou em analisar 
o tráfico ilícito e o financiamento de ameaças e terrorismo, 
aprimorar as investigações e a gestão dos processos, utilizar a 
inteligência financeira e promover a cooperação interagências 
e internacional para combater o terrorismo e o crime. O opor-
tuno workshop reforçou a cooperação entre as redes governa-
mentais da Tríplice Fronteira encarregadas do combate às redes 
de ameaças transnacionais, incluindo aquelas que apoiam e 
sustentam o Hezbolá.

O rastreamento do dinheiro demonstrou ser um instru-
mento financeiro importante do poder nacional para os Estados 
Unidos e seus parceiros. A inteligência financeira não é útil 
apenas para compreender como atuam as redes ilícitas, mas 
também é importante para se identificarem os principais líderes 
financeiros dessas redes de ameaças, os quais são difíceis de 
serem substituídos. Privar essas redes dos seus recursos e atingir 
os apoiadores financeiros de grupos terroristas como al-Qaida, 
EI, Hezbolá e organizações criminosas transnacionais, como os 
cartéis mexicanos, têm sido componentes imprescindíveis para 
que as operações militares e de manutenção da ordem pública 
possam identificar, enfraquecer e desmantelar essas redes de 
ameaças transnacionais.  

*A autora é professora adjunta do Centro de Estudos Hemisféricos de Defesa 
William J. Perry da Universidade de Defesa Nacional em Washington, D.C. As opiniões 
expressas neste texto são da autora e não necessariamente refletem as opiniões do 
Centro de Estudos Hemisféricos de Defesa William J. Perry, da Universidade de Defesa 
Nacional, ou do Departamento de Defesa dos EUA. 



nature of their illicit activities. Terrorist financing refers to the 
processing of funds to sponsor or facilitate terrorist activities 
that could include clean and dirty funding. Money laundering 
and terrorist financing methods include the banking system, 
cash couriers, bulk cash smuggling, money services businesses, 
alternative remittance systems (hawalas), store of value cards, 
trade-based money laundering, mobile or internet payments, 
crypto-currencies, non-profit organizations, donors, and front 
companies. While terrorist financing and money laundering 
may have different objectives, they share similar tactics that 
abuse international financial systems.

LINES  OF ACTION
The U.S. strategy to counter money laundering and terrorist 
financing consists of three lines of action:
1. Intelligence and law enforcement operations against terrorist 

financiers and money launderers;
2. Public designations of terrorists or traffickers, sanctions, 

asset freezes, and seizures; and
3. Domestic and international training and capacity building 

in the counter-threat finance discipline for the public and 
private sectors. 

Tracking how terrorists and criminals raise, move, store, 
and use money has been instrumental in degrading groups such 
as al-Qaida, FARC, and more recently the Islamic State group 
(IS). Defunding IS by neutralizing its chief financial officers and 
attacking its economic infrastructure directly contributed to the 
group’s demise and the liberation of IS-occupied Iraq and Syria. 
In 2015, IS was considered the wealthiest terrorist group in the 
world from its participation in extortion, oil smuggling, human 
trafficking, and antiquities looting.

Terrorist financing is a threat in the Western Hemisphere 
as well as in the Middle East. On September 19, 2018, two 
Trinidadian nationals, Emraan Ali and Eddie Aleong, were 
sanctioned as IS financiers by the U.S. Treasury Department. 
In February 2018, an IS-inspired terrorist attack planned for 
the Carnival celebrations in Port of Spain was discovered and 
thwarted by Trinidad and Tobago officials with U.S. assistance. 
Eddie Aleong was among those arrested, and subsequently 
released, for suspected involvement in the Carnival plot.

FUNDRAISING  IN  THE  TRI-BORDER  AREA
In the summer of 2018, concerns over Lebanese Hezbollah 
fundraising in the Tri-border area of South America (Argentina, 
Brazil, and Paraguay) returned to the headlines when Argentina’s 
Financial Information Unit froze the assets of 14 Lebanese 
residents of the Tri-border area on July 13. The suspects entered 
Argentina scores of times and collected winnings for more 
than $10 million at a casino in Puerto Iguazú, Argentina, 
without declaring such amount when crossing the border. 
They’re suspected members of a criminal organization linked 
to Hezbollah and associated with the Barakat clan. Argentinian 
officials believe the clan is involved in smuggling, counterfeiting 
money and documents, extortion, drug and arms trafficking, 
money laundering, and terrorism financing for Hezbollah.  

The clan’s patriarch, Assad Ahmad Barakat, is a Paraguayan 
resident and prominent businessman in the Tri-border area who 
was designated as a terrorist by the U.S. Treasury Department’s 
Office of Foreign Assets Control in 2004. He’s considered 
one of Hezbollah’s most important financiers. Barakat was 
convicted for tax evasion in Paraguay in 2004 (since terrorist 
financing laws were non-existent at that time) and received a 
six-year sentence. On August 28, 2018, Paraguay’s Ministry of 
the Interior announced an investigation to determine the April 
issuance of a Paraguayan passport to Barakat from the National 
Police. Barakat was no longer a Paraguayan citizen. He had 
been granted Paraguayan citizenship in 1989, but the Supreme 
Court of Justice revoked it in 2013, rendering the passport issu-
ance unlawful. On September 21, 2018, the Brazilian Federal 
Police arrested Barakat in Foz de Iguaçu, Brazil, pursuant to an 
international arrest order for Barakat’s illicit acquisition of a 
Paraguayan passport.

Argentina, Brazil, and Paraguay recognize 
the continuing threat of Hezbollah’s terrorist 
financing in the area and are collaborat-
ing to address the threat. In September 
2018, senior law enforcement and 
judicial officials from the three 
countries participated at a work-
shop on preventing terrorism 
and transnational crime in the 
Tri-border area, organized in 
Puerto Iguazu by the U.S. 
Department of Justice. The 
workshop focused on analyzing 
illicit trafficking, threat financ-
ing, and terrorism, improving 
investigations and case manage-
ment, leveraging financial intel-
ligence, and promoting interagency 
and international cooperation to 
counter terrorism and crime. The timely 
workshop reinforced cooperation among 
the Tri-border government agencies charged 
with countering transnational threat networks, 
including those that support and finance Hezbollah. 

Following the money trail proves to be an important 
financial instrument of national power for the United States and 
its allies. Not only is financial intelligence helpful to understand 
illicit networks and how they operate, but it’s also valuable in 
identifying the key financial leaders in threat networks who 
are difficult to replace. Denying these networks’ financing and 
targeting the financiers of terrorist groups like al-Qaida, IS, 
Hezbollah and transnational criminal organizations like the 
Mexican cartels are critical components of military and law 
enforcement operations to identify, degrade, and dismantle 
these transnational threat networks.  

*The author is professor of practice at the William J. Perry Center for Hemispheric 
and Defense Studies at the National Defense University, in Washington, DC. The views 
expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the 
views of the William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies, National Defense 
University, or the Department of Defense.
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MILITARES DE 
ELITE DO PERU

Operadores especiais do Peru realizam 
missões em terra, ar e água. 

Peruvian special forces members 
conduct land, air, and water operations.
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As unidades de elite peruanas 
atuam sob a responsabilidade 
do Comando de Inteligência e 
Operações Especiais Conjuntas.
MARCOS OMMATI/DIÁLOGO

PERUVIAN ELITE SERVICE MEMBERS 
COUNTER TERRORISM AND NARCOTRAFFICKING
The Peruvian elite units fall under the Joint Special Operations and Intelligence Command.
MARCOS OMMATI/DIÁLOGO

O Poder Judicial do Peru condenou os líderes 
do grupo Sendero Luminoso (SL) à prisão 
perpétua, no dia 11 de setembro de 2018, 
pelo atentado de Tarata, quando uma bomba 
explodiu no bloco 2 da Calle Tarata, em 
pleno centro do distrito de Miraflores, em 
Lima, no dia 16 de julho de 1992. A histórica 
decisão mantém detidos para sempre Abimael 
Guzmán, Elena Yparraguirre e outros oito 
membros da organização terrorista.

On September 11, 2018, the Peruvian Judicial 
Branch gave life sentences to leaders of the Shining 
Path (SL, in Spanish) for the July 16, 1992 Tarata 
bombing, when a car-bomb went off on block 2 

of Tarata Street, in the heart of Lima’s Miraflores 
district. The historical decision ensures Abimael 
Guzmán, Elena Yparraguirre, and eight other 
members of the group stay behind bars for life.

LUTAM CONTRA O 
TERRORISMO E 

O NARCOTRÁFICO

Acima: O General de Brigada do Exército do Peru 
Hugo Antonio Molina Carazas disse à Diálogo 
que o punhal, parte do símbolo da 1a Brigada de 
Forças Especiais, representa a arma silenciosa 
para combate corpo a corpo e ataque de surpresa 
que caracterizam as operações especiais. 

Above: The dagger in the crest of the 1st Special 
Forces Brigade represents the characteristic silent 
weapon of hand-to-hand combat and surprise 
attacks of special operations, Peruvian Army Major 
General Hugo Antonio Molina Carazas told Diálogo.
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“A condenação da cúpula do Sendero Luminoso pelo 
atentado de Tarata faz justiça às vítimas e às dívidas gera-
das por esse crime”, escreveu o presidente do Peru Martín 
Vizcarra nas redes sociais. “Os inimigos do Peru devem 
permanecer na prisão. O Estado como um todo deve 
combatê-los com as armas que lhe são outorgadas pela lei. 
Terrorismo nunca mais”, publicou Vizcarra no seu Twitter, 
referindo-se aos terroristas que fizeram 25 vítimas fatais 
naquele ataque.

Apesar de a sentença contra seus líderes ter sido um balde 
de água fria para os membros remanescentes do SL, eles perma-
necem ativos. Como se não bastasse, as autoridades peruanas 
têm agora uma nova dor de cabeça: o terrorismo islâmico.

GRUPOS JIHADISTAS NO PERU
No dia 16 de setembro de 2018, o portal de notícias Perú 21 
publicou uma reportagem em que afirma que há três décadas 
o país foi escolhido por organizações terroristas islâmicas 
como de trânsito, refúgio e captação de adeptos. “O Peru é 
atraente para eles porque não é um país em crise. Aqui eles 
podem permanecer tranquilos e obter documentos falsos 
que lhes permitam viajar aos Estados Unidos e à Europa”, 
declarou à publicação o Coronel da Polícia Nacional do 
Peru Carlos Romero, chefe da Divisão de Investigação do 
Terrorismo Internacional da Direção contra o Terrorismo 
(DIRCOTE). Nos últimos anos, agregou a reportagem, 
a DIRCOTE detectou 15 estrangeiros ligados a grupos 
jihadistas, acusados de participar de atentados em diversas 
partes do mundo.

MISSÕES BASEADAS EM INTELIGÊNCIA OPERACIONAL
Portanto, é cada vez mais importante que o Peru prio-
rize suas unidades de elite do Comando de Inteligência 
e Operações Especiais Conjuntas (CIOEC). Criado em 
meados dos anos 1990, o CIOEC modificou os métodos de 
trabalho dos membros de operações especiais do país.

“O CIOEC foi criado por uma exigência inicialmente 
com foco no VRAEM [Vale dos Rios Apurímac, Ene e 
Mantaro], porque foi a emergência que se apresentava naquele 
momento, há mais ou menos 10 anos”, disse à Diálogo o 
Vice-Almirante Francisco Calisto Giampietri, ex-comandante 
do CIOEC. “A partir dali, foi criado o Comando Especial do 
VRAEM [CE-VRAEM] e mais tarde surgiu a necessidade de 
incrementar as operações baseadas em inteligência operacional 
que, por fim, se tornaram operações táticas.”

OPERAÇÕES CONJUNTAS COM A POLÍCIA NACIONAL
O CE-VRAEM realiza operações contra o terrorismo e 
outras ações militares em regiões declaradas em estado de 
emergência. Da mesma forma, o CE-VRAEM realiza opera-
ções militares conjuntas com a Polícia Nacional do Peru em 
outras regiões do país.

Um exemplo recente ocorreu em setembro de 2018, 
quando uma patrulha de forças especiais do CE-VRAEM, 
trabalhando em conjunto com o DIRCOTE, prendeu o 
terrorista conhecido como Basilio em Huanta, província 
de Ayacucho, em uma emboscada. Basilio era um objetivo 
importante, já que representava o criminoso conhecido como 

Antonio, chefe da Força Avançada Militar do SL no VRAEM.
“É necessário manter um comando específico para 

a região do VRAEM, porque seus principais líderes [do 
Sendero Luminoso] foram capturados, no entanto, ainda 
sofremos a sequela desses anos na zona rural, que representa 
uma ameaça, apesar de ser uma organização já deficiente”, 
disse à Diálogo o General de Brigada do Exército do Peru 
Hugo Antonio Molina Carazas, comandante da 1ª Brigada 
de Forças Especiais. “Os terroristas aproveitam as condições 
meteorológicas de uma zona agreste e ainda conseguem 
manter alguma presença, o que, sem dúvida, representa 
uma ameaça ao setor, à região geográfica onde os crimino-
sos vivem atualmente. Isso se soma ao inimigo que sempre 
esteve também nesse local: o narcotráfico”, acrescentou.

O Gen Bda Molina explicou que a participação da 
Brigada de Forças Especiais era mais direta, “porque nós 
éramos subordinados ao chefe do Comando Conjunto e 
operávamos com os nossos batalhões. Íamos ao local e atuá-
vamos, mas depois da criação do CIOEC foi estabelecida a 
tradição do emprego das forças especiais. Já existem unidades 
constituídas da Marinha, há ainda a famosa Força Especial, 
com algumas patrulhas, e também a Força Aérea”, disse.
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“The sentencing of the Shining Path’s leadership for the 
Tarata bombing brings justice to the victims and their rela-
tives for this crime,” Peruvian President Martín Vizcarra said 
on social media. “Peru’s enemies should remain in prison. 
The government as a whole must fight them with the mecha-
nisms provided by law. Terrorism never again,” said Vizcarra 
in a tweet, referring to the terrorists involved in the attack 
that claimed 25 lives. 

Although the sentence against their leaders was a tough 
blow for remaining members of SL, the group is still active. 
Peruvian authorities also seem to face another threat: Islamic 
terrorism. 

JIHADISTS IN PERU
News portal Perú21 published an article on September 16, 
2018, claiming Islamic terrorist organizations have been using 
the country as a place of transit, shelter, and recruitment for 
three decades. “Our country is attractive to them, because it’s 
not a troubled place. Here they can feel at ease and obtain fake 
documents to travel to the United States and Europe,” said 

Peruvian National Police Colonel Carlos Romero, commander 
of the Counterterrorism Directorate’s (DIRCOTE, in Spanish) 
International Terrorism Investigation Division, in the article. 
In recent years, according to the article, DIRCOTE identi-
fied 15 foreign nationals linked to jihadist groups, accused of 
participating in terrorist attacks worldwide.

OPERATIONAL INTELLIGENCE-BASED MISSIONS 
Consequently, Peru focuses more and more on its elite 
units under the Joint Special Operations and Intelligence 
Command (CIOEC, in Spanish). Created in the mid-1990s, 
CIOEC changed the way national special units worked.

“CIOEC was created in response to a requirement that 
initially focused on the VRAEM [Apurímac, Ene, and 
Mantaro Rivers Valley], because that was the danger at the 
time, about 10 years ago,” Peruvian Navy Vice Admiral 
Francisco Calisto Giampietri, CIOEC’s former commander, 
told Diálogo. “That’s how the VRAEM Special Command 
[CE-VRAEM, in Spanish] was created; it then became neces-
sary to increase operations based on operational intelligence, 
which in the end led to tactical operations.”

JOINT POLICE-MILITARY OPERATIONS 
CE-VRAEM carries out counterterrorism and other military 
operations in regions declared in a state of emergency. 
Likewise, CE-VRAEM conducts joint operations with the 
Peruvian National Police in other areas of the country. 

One such example took place in September 2018, when a 
patrol of CE-VRAEM special forces and DIRCOTE person-
nel brought down a terrorist and strategic target known as 
alias Basilio in Huanta, Ayacucho province. They conducted 
a raid against the terrorist, known to represent alias Antonio, 
the leader of SL’s Military Advanced Force column in the 
VRAEM.

“It’s necessary to maintain a specific command in the 
VRAEM region, because the main leaders [of the Shining 
Path] have been captured. However, rural areas still suffer the 
consequences of those years, and the threat still exists, even 
though the group shrunk,” Peruvian Army Brigadier General 
Hugo Antonio Molina Carazas, commander of the 1st 
Special Forces Brigade, told Diálogo. “Terrorists take advan-
tage of weather conditions in rural area; they still maintain 
a certain presence, and that is undoubtedly a threat to the 
sector, to the geographical area where they live today. This 
[threat] comes in addition to an enemy that has always been 
in the area: narcotrafficking.”

According to Brig. Gen. Molina, the Special Forces Brigade 
has a more direct participation, “because we depended on the 

Um policial escolta Abimael Guzmán (direita), líder do Sendero 
Luminoso, a uma audiência judicial em 11 de setembro de 2018,  
pelo atentado de Tarata, que em 1992 causou a morte de 25 pessoas 
e deixou centenas de feridos no bairro de Miraflores, Lima, no Peru.

An officer escorts Shining Path leader Abimael Guzman (right), to a court 
hearing September 11, 2018, for the 1992 Tarata bombing that killed 
25 people and left hundreds injured in Miraflores district, Lima, Peru.

AFP/GETTY IMAGES
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COMANDO ESPECIAL DO UCAYALI
Além do CIOEC e do CE-VRAEM, o Comando Especial 
do Ucayali (CEU) e o Comando Especial de Reservas Gerais 
(CE-RRGG) operam sob a responsabilidade do Comando 
Conjunto das Forças Armadas do Peru (CCFFAA). O CEU 
planeja, organiza, dirige e conduz as operações militares 
conjuntas designadas em seu âmbito de responsabilidade, 
que compreende, entre outras, a região de Ucayali, na 
província de Puerto Inca.

O CEU também realiza operações militares em apoio à 
Polícia Nacional do Peru nas regiões declaradas em estado de 
emergência, para ajudar a consolidar a pacificação nacional, 
neutralizar as ações terroristas e o tráfico ilícito de drogas, 
bem como para recuperar o apoio e a confiança da população 
e impulsionar o desenvolvimento. Além disso, a unidade 
realiza patrulhas de treinamento em outras zonas do país, 
garantiu o CCFFAA.

O CE-RRGG é uma unidade versátil e flexível, cuja 
responsabilidade pode abranger âmbitos geográficos variá-
veis. As capacidades operacionais do comando permitem que 

ele opere em qualquer parte do teatro de guerra como uma 
força estratégica formada para apoiar outros grupos opera-
cionais. No momento, o governo peruano não considera que 
a ameaça islâmica esteja tão presente a ponto de ser preciso 
criar uma unidade específica para lutar contra ela, mas algu-
mas iniciativas estão sendo consideradas.

SEMINÁRIO INTERNACIONAL ANTITERRORISMO 
Por exemplo, no dia 13 de setembro de 2018 foi reali-
zado o II Seminário Internacional Terrorismo Islâmico 
e seu Impacto na América, em Lima, onde se destacou a 
importância do intercâmbio de informações. “A luta efetiva 
contra o terrorismo internacional não tem fronteiras nem 
reconhece Estados”, disse o ministro do Interior do Peru 
Mauro Medina Guimaraes, durante a cerimônia de aber-
tura do evento, que contou com a participação de represen-
tantes do Brasil, dos Estados Unidos, da França e de Israel, 
entre outros.

De acordo com um comunicado do Gabinete Geral de 
Comunicação Social do Ministério do Interior, Medina disse 
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head of the Joint Command and operated with our battalions. We 
used to operate there, but after CIOEC was created, the tradition 
became to use the special forces. Some units of the Navy, some 
patrols of the well-known Army Joint Special Force, and some 
from the Air Force are already there,” he said.

UCAYALI SPECIAL COMMAND
In addition to CIOEC and CE-VRAEM, the Ucayali Special 
Command (CEU, in Spanish) and the General Reserve Special 
Command (CE-RRGG, in Spanish) operate under the Peruvian 
Armed Forces Joint Command (CCFFAA, in Spanish). CEU 
plans, organizes, directs, and conducts joint military operations 
in its area of responsibilities, which include the Ucayali region of 
Puerto Inca province, among others. 

CEU also executes military operations to support the 
Peruvian National Police in areas where a state of emergency has 
been declared to help consolidate national peacekeeping efforts, 
neutralize terrorism and narcotrafficking, regain the support and 
trust of the population, and promote development. CCFFAA 
also conducts patrol training in other regions of the country.

CE-RRGG is a versatile, flexible unit whose responsibilities 
can cover varying areas. The command’s operational capabili-
ties allow it to deploy to any area as a strategic force to support 
other operational groups. So far, the Peruvian government does 
not consider the Islamic threat is significant enough to create a 
specific unit to fight it, but some initiatives are being considered.

INTERNATIONAL COUNTERTERRORIST SEMINAR
For example, the II International Seminar on Islamic Terrorism 
and its Impact in the Americas took place September 13, 2018 
in Lima. Participants emphasized the importance of information 
exchange. “The effective fight against international terrorism has 
no borders and does not recognize states,” said Peruvian Minister 
of the Interior Mauro Medina Guimaraes at the event’s opening 
ceremony that included Brazilian, French, Israeli, and U.S. 
representatives.

According to a press release from the Interior Ministry’s 
Press Office, during the event, Medina stressed that Peru was 
vulnerable to international terrorism just like any other country, 
and emphasized the importance of being alert at all times. 
Collaboration, said the release, should remain tight among those 
committed to justice and security to jointly confront national 
and international threats.

The era of terror in Peru caused enormous human and 
economic losses said Medina, adding that today’s groups must be 
fought on many fields other than ideology. “Ongoing training 
and the exchange of information, experiences, and actions in 
the face of terrorism are key to prevent and counter acts that 
endanger democracy, social order, and the peace of citizens 
worldwide,” he said.

To read the full interviews with Peruvian Navy Vice Admiral 
Francisco Calisto Giampietri, commander of CIOEC, and 
Peruvian Army Brigadier General Hugo Antonio Molina Carazas, 
commander of the 1st Special Forces Brigade, please go to  
www.dialogo-americas.com.  

que o Peru, como outros países, não está imune às ameaças 
dos grupos terroristas internacionais, e destacou a impor-
tância de estarem sempre prevenidos. A colaboração, disse 
o comunicado, deve ser estreita entre os diferentes agentes 
de justiça, para enfrentarem juntos as ameaças nacionais e 
internacionais.

Medina também lembrou que a época do terror 
causou inúmeras perdas humanas e materiais no Peru 
e que a batalha que se trava hoje contra esses grupos 
não ocorre apenas no campo ideológico. “A capacitação 
permanente e o intercâmbio de informações, experiências 
e ações contra atos terroristas são de vital importância para 
evitar e combater os atos que atentem e ponham em risco 
a democracia, a paz social e a tranquilidade dos cidadãos 
de todo o mundo”, finalizou.

Para ler as entrevistas completas com o Vice-Almirante 
Francisco Calisto Giampietri, ex-comandante do CIOEC, e 
com o General de Brigada do Exército do Peru Hugo Antonio 
Molina Carazas, comandante da 1ª Brigada de Forças 
Especiais, favor visitar www.dialogo-americas.com.  

Regiões inóspitas do Peru são 
ideais para o treinamento das 
forças especiais do país.

Desolate areas within Peru are ideal 
to train the country’s special forces.
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RESERVA 
ESTRATÉGICA 
DAS FORÇAS 
ARMADAS DE 

EL SALVADOR
O COMANDO DAS FORÇAS ESPECIAIS REÚNE 

AS UNIDADES DE ELITE DO PAÍS.

A

O Batalhão Paraquedista realiza um 
salto de combate como parte de seu 
adestramento de rotina.

The Parachute Battalion carries out a 
combat jump, as part of routine training.
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“Quando fomos atacados de emboscada, minha 
reação foi a de protegê-los”, disse o Subtenente 
do Exército de El Salvador Fredy Adolfo 
Castro Urbina, membro do Comando Especial 
Antiterrorista (CEAT), unidade do Comando 
de Forças Especiais (CFE) das Forças Armadas 
de El Salvador (FAES). “Eu os retirei da cami-
nhonete, os empurrei em uma vala e coloquei 
um veículo atravessado no meio para protegê-
-los das balas.” Eles estavam sendo atacados por 
insurgentes iraquianos.

O S Ten Castro relatou à Diálogo a sua experiência 
como parte de um contingente de 360 militares do Batalhão 
Cuscatlán da FAES, que participou da Operação Liberdade no 
Iraque (2003-2011). No dia 5 de março de 2004, ele coman-
dava um comboio de três veículos que transportavam membros 
da Coalizão Multinacional do Iraque. Por seu ato heroico, seus 

cinco soldados e ele receberam a Medalha Estrela de Bronze 
dos Estados Unidos – condecoração outorgada a membros das 
Forças Armadas dos EUA que se destacam por uma conquista, 
um serviço heroico ou meritório nas zonas de combate –, no 
dia 12 de novembro de 2004.

Atualmente, o S Ten Castro é instrutor do CEAT e trans-
mite às novas gerações lições sobre o que representa o valor, a 
disciplina e a responsabilidade de pertencer às forças especiais. 
O CEAT é uma das três unidades de forças especiais do CFE 
da FAES.

Trabalho interagências 
“Somos a reserva estratégica da FAES para o cumprimento 
dos objetivos relativos à defesa nacional”, disse o Coronel do 
Exército de El Salvador Jorge Miranda Martínez, comandante 
do CFE. “Devemos estar prontos para sermos destacados a 
qualquer momento, sob quaisquer que sejam as condições e 
com a máxima capacidade operacional.”

O CFE foi criado como comando em 1992, reunindo as já 
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“When we were ambushed, 
my reaction was to protect 
them,” said Salvadoran Army 
Master Sergeant Fredy Adolfo 
Castro Urbina, member 
of the Special Counter-
terrorism Command (CEAT, 
in Spanish), a unit of the 
Salvadoran Armed Force’s 
(FAES, in Spanish) Special 
Forces Command (CFE, in 
Spanish). “I got them out of 
the truck, pushed them into 
a ditch, and drove a vehicle 
across to protect them from 
bullets.” Iraqi insurgents were 
attacking them.

Master Sgt. Castro shared with 
Diálogo his experience as part of a 
contingent of 360 service members 
of FAES’s Cuscatlán Battalion, 
which took part in Operation Iraqi 
Freedom (2003-2011). On March 
5, 2004, he led a three-vehicle 
convoy transporting members of 
the Multi-national Force – Iraq that 
came under attack. For his heroic 
deed, Master Sgt. Castro and five of 
his soldiers were awarded the U.S. 
Bronze Star Medal on November 
12, 2004. The decoration is 
awarded to members of the U.S. 
Armed Forces for heroic achieve-
ment, heroic service, meritorious 
achievement, or meritorious service 

in a combat zone.
Nowadays, Master Sgt. Castro is 

a CEAT instructor who teaches the 
new generations of soldiers about 
the courage, discipline, and respon-
sibility that come with belonging to 
special forces. CEAT is one of three 
special forces units of FAES’s CFE.

Interagency work
“We are FAES’s strategic reserve, 
and our goal is to meet national 
defense objectives,” said Salvadoran 
Army Colonel Jorge Miranda 
Martínez, commander of CFE. 
“We must be ready to deploy at any 
time, under any conditions, and 
with maximum operating capacity.”

CFE launched as a command in 
1992, bringing together the already 
existing elite units: CEAT, the 
Parachute Battalion, and the Special 
Operations Group (GOE, in 
Spanish). Although the defense of 
national sovereignty is CFE’s main 
priority, its members also conduct 
operations to support public 
security, work to benefit the public, 
provide humanitarian assistance 
in case of natural disasters, and 
peacekeeping missions. CFE works 
jointly with the rest of the military, 
and conducts interagency opera-
tions with the National Civil Police 
and other government agencies.

CFE members carry out a 
regular training program of 24 

weeks. Upon completion, they can 
choose one of 10 specialties, such as 
combat parachute, free fall, assault 
teams, and snipers, among others. 

CEAT’s origins
CEAT was established in 1985 
to carry out counterterrorism 
tasks, hostage rescue, and digni-
tary protection. “We have highly 
qualified personnel to fulfill 
different missions, especially with 
our hostage rescue capabilities, 
or in case of a terrorist attack,” 
said Salvadoran Army Lieutenant 
Colonel José Carlos Estrada 
Villafuerte, commander of CEAT. 

According to the officer, the 
training, discipline, and spirit of 
camaraderie and partnership, added 
to the command’s experiences in El 
Salvador and Iraq, are a funda-
mental part of the unit’s prestige. 
“The U.S. Army Special Forces 
Operational Detachment Alpha 
(ODA) joins our training and helps 
us with logistics and know-how. 
We conduct combined training,” he 
added. ODA members, or Green 
Berets, leverage their expertise and 
experience to train with part-
ner nations and improve force 
interoperability.

Parachute Battalion
The Parachute Battalion was 
inaugurated in 1963, with three 

Membros da equipe de assalto do CEAT durante um treinamento de resgate de reféns. 

Members of CEAT’s assault team practice hostage rescue techniques.

GERALDINE COOK/DIÁLOGO
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strategic reserve
THE SPECIAL FORCES COMMAND BRINGS 
TOGETHER THE COUNTRY’S ELITE UNITS.

THE SALVADORAN ARMED FORCE’S
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existentes unidades de elite: o CEAT, o Batalhão de Paraquedista 
e o Grupo de Operações Especiais (GOE).  Ainda que sua 
prioridade seja preparar-se para defender a soberania nacional, 
seus integrantes também realizam operações de apoio à segurança 
pública, em obras de benefício público, e à população, em casos 
de desastres naturais e em missões de paz. O CFE trabalha em 
conjunto com as demais forças e de maneira interagencial com a 
Polícia Nacional Civil e com outras instituições do Estado.

Os integrantes do CFE realizam um programa de adestra-
mento regular de 24 semanas. Após concluí-lo com êxito, os 
militares passam para uma das 10 especializações oferecidas, 
como paraquedismo de combate e queda livre, equipes de assalto 
e franco-atiradores, entre outras.

Origens do CEAT
Antes da criação do CFE, o CEAT foi instaurado em 1985 para 
realizar tarefas de contraterrorismo, resgate de reféns e proteção 
a autoridades. “Temos um pessoal altamente qualificado para 
cumprir diferentes missões, 
especialmente com as nossas 
capacidades de resgate de reféns 
ou no caso de um ataque terro-
rista”, disse o Tenente-Coronel 
do Exército de El Salvador 
José Carlos Estrada Villafuerte, 
comandante do CEAT.

O oficial explicou que o trei-
namento, a disciplina, o espírito 
de camaradagem e companhei-
rismo somados às experiências do 
comando no país e no Iraque são 
parte fundamental do prestígio 
da unidade. “O Destacamento 
Operacional Alfa (ODA, em 
inglês) das Forças Especiais do 
Exército dos EUA se integra ao 
adestramento e nos apoia com 
aspectos logísticos e conhecimen-
tos. Realizamos os treinamentos 
de forma conjunta”, acrescentou.
Os membros do ODA, ou Boinas 
Verdes, utilizam sua formação 
e sua experiência para treinar 
com as nações parceiras, com o 

objetivo de melhorar a interoperacionalidade das suas forças.

Batalhão Paraquedista
O Batalhão Paraquedista foi criado em 1963 com três esquadrões 
de manobra, um de apoio de combate e outro de comando. A 
unidade é especializada em paraquedismo de combate, de acopla-
dores e de queda livre de precisão.

“Realizamos operações de transporte e de mobilização aérea 
sob as ordens do Estado-Maior Conjunto”, afirmou o Tenente-
Coronel do Exército de El Salvador Óscar René Velásquez, 
comandante do batalhão. “Somos uma unidade estratégica e 
podemos cumprir missões de um batalhão de infantaria.”

A trajetória de 55 anos do batalhão é reconhecida, entre 
outros, pelo trabalho integrado entre as unidades de elite do 
CFE, suas tarefas humanitárias e seu trabalho no Iraque. “Nós 
nos integramos para trabalhar em equipe como comando”, 
afirmou o Ten Cel Velásquez. “Temos um pessoal altamente 
qualificado. Muitas vezes eles precisam agir sozinhos no terreno 

Os mergulhadores de combate 
do Grupo de Operações Especiais 

realizam uma simulação de 
tomada de cabeça-de-praia.

Combat divers of the Special 
Operations Group carry out a 

beachhead simulation.
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maneuver squadrons, a combat support 
squadron, and a command squadron. 
The unit specializes in combat para-
chute, rigging, and precision free fall. 

“We conduct airborne and air 
mobile operations at the orders of the 
Joint Chiefs of Staff,” said Salvadoran 
Army Lieutenant Colonel Óscar 
René Velásquez, commander of the 
Parachute Battalion. “We are a strategic 
unit, and we can fulfill infantry battal-
ion missions.” 

With a 55-year history, the battal-
ion is recognized for its integrated 
work among CFE elite units, humani-
tarian operations, and mission in Iraq. 

“We joined to work together as a team, 
as a command,” Lt. Col. Velásquez 
said. “Our personnel are highly quali-
fied. Often times, they must work on 
the field on their own and know the 
rules of whatever they face.” 

Special Operations Group
GOE was created in 1983 and is recog-
nized for its Hacha and PRAL (Long 
Range Reconnaissance Patrols, in 
Spanish) commands, both specialized 
in specific special operations. GOE 
also has combat swimmers and divers. 

The Hacha Command prepares 
soldiers to carry out ambushes, swift 

attacks, direct attack, interdiction and 
sniper operations, and night vision 
training. The PRAL Command bases 
its training on underwater, land, and 
air missions.

“We carry out direct action opera-
tions, interdictions, support missions 
for other units such as training, 
ambush missions, direct attack, and 
swift attacks,” said Salvadoran Army 
Major Hugo Alexander Campos 
Bonilla, GOE commander. “These 
commands are important for their 
training and equipment. They can 
make an incursion in the enemy’s 
rearguard,” Maj. Campos said.

“Our own training is very impor-
tant, as well as what ODA offers, as 
it helps us improve our courses and 
interact with the doctrine,” Maj. 
Campos said. “It serves to help and 
support us; we get new equipment, 
techniques, and training exercises, all 
of which we include in our plans to 
make our preparation more profes-
sional,” he added. 

Contribution to peace
FAES’s experience in Iraq defined its 
history, while also reinforcing ties of 
cooperation with the United States. 
The country is one of four in Central 
America and 12 worldwide that sent 
troops to the U.S.-led international 
coalition to fight the insurgency and 
terrorism that afflicted the Middle 
Eastern country. 

Alongside Spanish and Polish 
soldiers, Honduras, Nicaragua, the 
Dominican Republic, and El Salvador 
made up the Plus Ultra Brigade of the 
Multinational Division Center-South, 
one of four operational divisions 
of the multinational peacekeeping 
force deployed to Iraq. Out of 2,500 
service members in the division, 
360 belonged to the El Salvador’s 
Cuscatlán Battalion. 
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e devem conhecer as normas relativas ao que terão que 
enfrentar”, ressaltou.

Grupo de Operações Especiais
O GOE, criado em 1983, é reconhecido pelos 
seus comandos Hacha e PRAL (Patrulhas de 
Reconhecimento de Alcance Longo), ambos especia-
lizados em operações especiais específicas. Além disso, 
conta com nadadores e mergulhadores de combate.

O Comando Hacha prepara os soldados para reali-
zar emboscadas, golpes manuais, operações de inter-
dição, de franco-atiradores e adestramento em visão 
noturna. O Comando PRAL baseia seu treinamento na 
execução de missões subaquáticas, terrestres e aéreas.

“Realizamos operações de ação direta, de interdição, 
missões de apoio a outras unidades, como o adestra-
mento, missões de emboscadas e golpes manuais”, disse 
o Major do Exército de El Salvador Hugo Alexander 
Campos Bonilla, comandante do GOE. “Esses coman-
dos são importantes por seu adestramento e equipa-
mento. Eles podem fazer uma incursão na retaguarda 
do inimigo”, disse o Maj Campos.

“Nosso próprio treinamento é muito importante, 
mas também é importante o treinamento que os ODA 
nos oferecem, já que ele nos permite aperfeiçoar os 
nossos cursos e interagir na doutrina”, afirmou o Maj 
Campos. “Trata-se de apoio e suporte; eles trazem 
novos equipamentos, técnicas, formas de adestramento, 
e nós assimilamos tudo isso e incluímos nos nossos 
planos, para que a nossa preparação se torne mais 
profissional”, acrescentou.

Contribuição para a paz
A experiência da FAES no Iraque marcou sua história e 
ao mesmo tempo estreitou os laços de cooperação com 
os EUA. O país centro-americano é um dos quatro na 
América Central e no Caribe, entre os 12 em todo o 
mundo, que enviaram tropas para a coalizão internacio-
nal liderada pelos EUA para pacificar o país do sudoeste 
asiático e resgatá-lo da insurgência e do terrorismo.

Junto com soldados espanhóis e polacos, Honduras, 
Nicarágua, República Dominicana e El Salvador forma-
ram a Brigada Plus Ultra da Divisão Centro-Sul, uma 
das quatro divisões operacionais que compunham a 
força multinacional de pacificação para cobrir o território 
iraquiano. Entre os 2.500 militares da divisão, 360 eram 
do Batalhão Cuscatlán de El Salvador.

Com um grande número de operações, desde a 
missão no Iraque até o apoio ao combate às quadrilhas e 
ao narcotráfico, o GOE, o Batalhão de Paraquedistas e o 
CEAT evidenciam a sua versatilidade, efetividade e alta 
capacidade para realizar missões de combate de ação direta 
e indireta. A missão no Iraque deixou um legado sem 

precedente para os seus integrantes.
“O pessoal pode se adestrar em situações reais de 

combate. Sentimos o calor das balas e do combate e 
ao mesmo tempo contribuímos para a reconstrução 
do Iraque”, afirmou o Cel Miranda. “Isso serviu para 
nos posicionarmos e sermos reconhecidos não apenas 
na América Latina, mas em todo o mundo, como um 
Exército muito profissional, que ajuda no fortalecimento 
de democracias em outros países.”  
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With a wide range of operations, from 
the mission in Iraq to supporting the 
fight against gangs and narcotrafficking, 
GOE, the Parachute Battalion, and CEAT 
show their versatility, effectiveness, and 
high capacity to conduct combat missions 
involving direct and indirect action. For 
its members, the mission in Iraq left an 
unprecedented legacy. 

“Our personnel were able to train in 
real combat situations. We felt the heat of 
bullets and combat, as we contributed to 
the reconstruction of Iraq,” Col. Miranda 
said. “It helped us position ourselves and 
be recognized not only in Latin America, 
but also in the world, as a very profes-
sional army that contributes to strengthen-
ing democracies in other countries.”  

Integrantes do CEAT realizam 
um treinamento para 
melhorar suas técnicas de 
proteção a autoridades. 

Members of CEAT’s assault 
team train to improve their 
skills in dignitary protection.
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a qualquer hora,
de qualquer maneira

Qualquer missão,
em qualquer lugar,

MARCOS OMMATI/DIÁLOGO
FOTOS: PRIMEIRO-SARGENTO DO EXÉRCITO BRASILEIRO ALEXANDRE CORRÊA DE ALMEIDA

missão de apresentar as forças especiais 
do Brasil não é tão difícil quanto a destes destemi-
dos profissionais, membros das unidades de elite 
das Forças Armadas e da Polícia Federal brasilei-

ras, mas não deixa de ser complicada. Por mais que alguém 
se esforce em descrever de maneira fidedigna o treinamento, 
capacitação e trabalho extraordinários – na verdadeira acepção 
da palavra – dos chamados operadores especiais, as palavras 
ficarão aquém do que eles merecem.

O Exército Brasileiro (EB) foi o pioneiro em implementar 
atividades de operações especiais no Brasil. O primeiro Curso de 
Operações Especiais foi realizado no Rio de Janeiro, em 1957. 
No entanto, foi só em 1968 que foi criado o Destacamento 
de Operações Especiais, primeira unidade deste gênero da 
força terrestre. Em uma segunda fase, já em 1983, cria-se o 1º 
Batalhão de Forças Especiais, com sede no Forte Camboatá, 
no Rio de Janeiro. Vinte anos depois, estabelece-se a Brigada 
de Operações Especiais em Goiânia, Goiás, que em 2013 se 
converte no Comando de Operações Especiais (COpEsp) do 
EB. “Somos um conjunto harmônico de especialistas de variadas 
ordens: paraquedistas, não paraquedistas, de emprego e apoio 
ao combate, cuja integração, interoperabilidade e complemen-
tariedade traduzem a flexibilidade, a proficiência e a capacidade 
de dissuasão das Forças de Operações Especiais do Exército 
Brasileiro”, disse à Diálogo o General de Brigada do EB Mario 
Fernandes, comandante do COpEsp, durante uma visita da 
revista a esta unidade em Goiânia.

ADiálogo apresenta 
um resumo das 

principais unidades 
de forças especiais do 
Brasil. O lema acima 

é do 1º Batalhão de 
Forças Especiais do 
Exército Brasileiro, 

mas representa os 
operadores especiais 

de todo o país.
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O Comando de Operações 
Especiais do Exército 
Brasileiro está localizado em 
Goiânia, Goiás.

The Brazilian Army Special 
Operations Command is 
located in the city of Goiânia, 
Goiás state.
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O 1º Batalhão de Forças Especiais é a unidade 
de elite do Exército Brasileiro capacitada ao 
planejamento, condução e execução de operações de 
guerra irregular e antiterroristas.

The 1st Special Forces Battalion is the Brazilian 
Army’s elite unit, trained to plan, conduct, and execute 
irregular warfare and counterterrorism operations.



ntroducing the Brazilian special forces is complex, but 
it doesn’t compare to the mission of the brave members 

of the elite units of the Brazilian Armed Forces and 
Federal Police. Words won’t do justice to the training, 

qualifications, and work of those special units, no matter how 
these are presented.

The Brazilian Army (EB, in Portuguese) was the first 
to implement special operations in Brazil. The first Special 
Operations Course took place in Rio de Janeiro, in 1957. Yet 
the Special Operations Detachment, the first ground force 
unit of its kind, wasn’t established until 1968. In 1983, the 1st 
Special Forces Battalion was created and headquartered at Fort 
Camboatá, Rio de Janeiro. The Special Operations Brigade, in 
Goiânia, Goiás state, was established 20 years later. In 2013, the 
brigade was converted into EB’s Special Operations Command 
(COpEsp, in Portuguese). “We are a harmonious set of 
experts—paratroopers, non-paratroopers for combat operations 
and support—whose integration, interoperability, and comple-
mentarity demonstrate the flexibility, proficiency, and deterrent 
capabilities of the Brazilian Army Special Operations Forces,” 
EB Major General Mario Fernandes, commander of COpEsp, 
told Diálogo, during a visit to the unit in Goiânia. 

Hunger, cold, and fatigue
Voluntary officers or noncommissioned officers who wish to 
enroll in the Special Forces Course must complete the 12-week 
Command Operations Course as a pre-requisite, during which 
students are exposed to combat situations in different operational 
environments. “The course can be defined by three key words: 
hunger, cold, and fatigue,” said EB Lieutenant Colonel Ivan 
Hans, head of COpEsp’s Social Communications department.

I

Diálogo presents a summary of Brazil’s 
main special forces units. The motto 
(above) of the Brazilian Army’s First 
Special Forces Battalion represents all 
special operators throughout the country.

Fome, frio e fadiga
Para fazer o Curso de Forças Especiais, o oficial ou sargento 
voluntário deve ter feito, obrigatoriamente, o Curso de 
Ações de Comandos, quando os alunos são submetidos 
às mais variadas situações de combate, em diferentes 
ambientes operacionais, durante 12 semanas. “O curso 
pode resumir-se aos três fs: fome, frio e fadiga”, brincou 
o Tenente-Coronel do EB Ivan Hans, chefe do setor de 
Comunicação Social do COpEsp.

O COpEsp é subordinado ao Comando Militar do 
Planalto, estando vinculado, para fins de preparo e 
emprego, ao Comando de Operações Terrestres. Suas 
organizações militares integram a Força de Ação Rápida 
Estratégica e apoiam as operações de todos os comandos 
militares de área do EB.

E a demanda por operadores especiais no Brasil tem 
aumentado substancialmente nos últimos anos. Isso se dá 
porque “a sociedade brasileira quer ver cada vez mais as 
Forças Armadas empregadas na resolução dos problemas 
que o país tem hoje, que não são pequenos”, disse o Gen 
Bda Mario. “Por isso o Exército mantém a flexibilidade e 
tem se adaptado, tendo mudado o seu plano de instrução e 
adestramento, desde a instrução básica à qualificação.”

Para tanto, foi preciso haver uma ampliação dos 
módulos de instrução dos operadores especiais, levando o 
COpEsp a ter a estrutura atual, com as unidades subordi-
nadas apresentadas a seguir, mais a Base Administrativa do 
Comando de Operações Especiais e o 6º Pelotão de Polícia 
do Exército, todos localizados em Goiânia, Goiás e, ainda, 
a 3ª Companhia de Forças Especiais (FORÇA 3), locali-
zada em Manaus, Amazonas (ver artigo na página 52), e o 
Centro de Instrução de Operações Especiais (CIOpEsp), 
localizado no Forte Imbuí, Rio de Janeiro. No CIOpEsp 
funcionam os cursos de Comandos, Forças Especiais, 
Caçador de Operações Especiais, Estágio de Mergulho 
de Ar Comprimido e Resgate e Estágio de Mergulho de 
Combate. A maioria dos que ali se formam dá continui-
dade às suas carreiras em Goiânia. As outras unidades 
subordinadas ao COpEsp são:

1º Batalhão de Forças Especiais (1º BFEsp) 
É a unidade de elite do EB capacitada ao planejamento, 
condução e execução de operações de guerra irregular, 
contraterrorismo, fuga e evasão, inteligência de combate, 
contraguerrilha, guerra de resistência, ações psicológicas, 
reconhecimento estratégico e busca, localização e ataque a 
alvos estratégicos. É considerada entre os próprios militares 
como a principal unidade de elite do EB. “Aqui, todo 
elemento operacional é possuidor dos cursos de comandos, 
do básico paraquedista e de forças especiais, no mínimo”, 
contou o Major do EB Juliano Trindade Martins de 
Campos, chefe da Seção de Operações do 1º BFEsp. “Em 
resumo, o batalhão tem condições de planejar, conduzir e 
realizar operações especiais”, completou. 

Any Mission,
Any Place,
Any Time,
Any Way

MARCOS OMMATI/DIÁLOGO 
PHOTOS: BRAZILIAN ARMY FIRST SERGEANT ALEXANDRE CORRÊA DE ALMEIDA
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1º Batalhão de Ações de Comandos (1º BAC) 
É uma unidade de elite do EB com mobilidade estratégica e 
capacitada ao planejamento, condução e execução de ações 
de comandos, que são operações militares normalmente 
caracterizadas como incursões de longo alcance contra alvos 
inimigos de elevado valor e desenvolvidas em áreas hostis 
ou sob o controle do inimigo. “O batalhão é composto por 
três companhias, sendo duas para o emprego e uma para a 
formação; nossas operações são caracterizadas pelo sigilo, 
pelo poder de choque e pelo alto grau de risco”, disse à 
Diálogo o Capitão do EB Jonas Nascimento Serpa, chefe da 
Seção de Operações do 1º BAC.

1º Batalhão de Operações Psicológicas 
(1º BOpPsico) 
Chamada de arma não-letal, é a tropa operacional que 
possui o maior número de missões reais, desde a criação 
da Brigada de Operações Especiais, em 2003. “A formação 
do operador que atuará neste sistema realiza-se no Curso 
de Operações Psicológicas, destinado a oficiais e sargentos, 
e que tem a duração de 17 semanas. Nele, o aluno entra 
em contato com assuntos relacionados à doutrina básica, 
fundamentos de sociologia, antropologia, psicologia, 
comunicação e estatística, técnicas, táticas e procedimentos 
operacionais, organização e emprego de turmas táticas 
e destacamentos, estudo e análise de operações psicoló-
gicas, além de assessoramento de Estado-Maior. Para os 

COpEsp falls under the Planalto Military Command and 
oversees the Ground Operations Command’s training and 
operations. Its military organizations are part of the Strategic 
Rapid Response Force and support the operations of all EB’s 
military area commands. The demand for special forces in 
Brazil increased considerably in the last few years, because 
“Brazilian society wants to see the Armed Forces more 
involved in solving the country’s current problems, which are 
significant,” said Maj. Gen. Mario. “The Army remains flex-
ible and managed to adapt by changing the instruction and 
training plans, from basic training to qualification.”

As such, special operators’ instruction modules were 
extended, resulting in COpEsp’s current structure, which 
includes subordinate units (see below), as well as the Special 
Operations Command’s Administrative Base and the 6th 
Army Police Squad, located in Goiânia, Goiás state; the 3rd 
Special Forces Company, located in Manaus, Amazonas state 
(see article on page 52); and the Special Operations Training 
Center (CIOpEsp, in Portuguese).

Located in Fort Imbuí, Rio de Janeiro, CIOpEsp 
conducts Commando, Special Forces, and Special 
Operations Snipers courses, a Rescue Scuba Diving 
Internship, and a Combat Diving Internship. Most graduates 
from these courses pursue their careers in Goiânia. COpEsp’s 
other subordinate units are detailed on the next page.

O General de Brigada 
do EB Mario Fernandes, 
comandante do 
COpEsp, disse à Diálogo 
que a demanda por 
operadores especiais 
no Brasil aumentou 
substancialmente em 
anos recentes.

Brazilian Army Major 
General Mario 
Fernandes, commander 
of COpEsp, told Diálogo 
that the demand for 
special forces in Brazil 
increased considerably in 
the last few years.
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Os integrantes da Companhia de Defesa 
Química, Biológica, Radiológica e Nuclear são 
treinados principalmente para o controle e a 
descontaminação de armas, locais e de pessoal.

Members of the Chemical, Biological, Radiological, 
and Nuclear Defense Company are mainly trained 
to control and decontaminate weapons, locations, 
and people.
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sargentos, que atuarão como técnicos, são ministrados 
conhecimentos em programas de edição (gráfico, áudio 
e vídeo) e mídias sociais”, explicou o Tenente-Coronel 
do EB Sérgio Murilo Pereira da Silva, comandante do 1º 
BOpPsico. Os militares que integram o 1º BOpPsico estão 
em constante adestramento e missões no Brasil e no exte-
rior. Dentre as operações já realizadas por esta unidade, 
destaca-se a participação na Missão das Nações Unidas 
para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH 2004-2016) e 
os grandes eventos (Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas e 
Paralimpíadas 2016).

Batalhão de Apoio às Operações Especiais 
(BapOpEsp) 
“É a unidade responsável pelo apoio logístico especializado, 
como prover e manter materiais de atividades aquáticas e 
aeroterrestres”, disse o Coronel do EB Marcelo Gonçalves 
de Jesus, comandante do BapOpEsp. “Tem, ainda, a 
missão de instalar, operar e manter o sistema de comando 
e controle do COpEsp em operações.” Além disso, faz 
parte do batalhão a Seção de Cães de Guerra, que prepara 
os cachorros para participar especificamente em ações de 
operações especiais. “Os cães que participam destas missões 
têm que ser especiais, por isso estamos buscando uma 
linhagem nova, onde a seleção é pautada primordialmente 

First Special Forces Battalion 
(1º BFEsp, in Portuguese) 
This elite EB unit is trained to plan, conduct, and execute 
irregular warfare, counterterrorism, escape and evasion, 
combat intelligence, counter guerrilla, endurance war, psycho-
logical, and strategic search and reconnaissance operations, 
as well as those to locate and attack strategic targets. Service 
members consider it to be EB’s main elite unit. “Every opera-
tional unit here completed at a minimum the Commando, 
Basic Paratrooper, and Special Forces courses,” says EB Major 
Juliano Trindade Martins de Campos, chief of 1º BFEsp’s 
Operations Division. “In short, the battalion can plan, 
conduct, and execute special operations,” he said.

First Commando Operations Battalion 
(1º BAC, in Portuguese) 
This EB elite unit has strategic mobility and is trained to plan, 
conduct, and execute commando operations—military opera-
tions consisting of long-range incursions against high-value 
enemy targets in hostile areas or areas under enemy control. 
“The battalion consists of three companies, two operational 
units and one for training. Our operations are characterized 
by their stealth, shock power, and high-level risk,” EB Captain 
Jonas Nascimento Serpa, head of 1º BAC’s Operations 
Division, told Diálogo.

First Psychological Operations Battalion
(1º BOpPsico, in Portuguese) 
Known as a non-lethal weapon, the operational troop has the 
highest number of operational missions, since the 2003 creation 
of the Special Operations Brigade. “The training for operators 
who work in this battalion consists of a 17-week Psychological 
Operations Course, designed for officers and noncommissioned 
officers. The course exposes students to subjects related to basic 
doctrine, basic concepts of sociology, anthropology, psychology, 
communications and statistics, techniques, tactics and opera-
tional procedures, organization and employment of tactical 
groups and deployment, the study and analysis of psychologi-
cal operations, as well as General Staff advisory. It’s aimed at 
noncommissioned officers, who will work as technicians, partici-
pate in editing [graphic, audio, and video] and social media 
programs,” said EB Lieutenant Colonel Sérgio Murilo Pereira da 
Silva, commander of 1º BOpPsico. Members of 1º BOpPsico 
often train and operate in missions in Brazil and abroad. This 
unit participated in important operations, such as the United 
Nations Stabilization Mission in Haiti (2004-2016) and major 
events, such as the 2014 FIFA World Cup and 2016 Summer 
Olympic and Paralympic Games.

Special Operations Support Battalion 
(BApOpEsp, in Portuguese) 
“This unit accounts for specialized logistics support, such as 
providing and maintaining materials for aquatic and air-
ground activities,” said EB Colonel Marcelo Gonçalves de 
Jesus, commander of BApOpEsp. “Their mission also consists 
of installing, operating, and maintaining COpEsp’s command 
and control system during operations.” The War Dogs 

Words won’t do justice to the 
special operators’ training, 

qualifications, and  
extraordinary work.

Por mais que alguém 
se esforce em descrever 
de maneira fidedigna o 

treinamento, capacitação e 
trabalho extraordinários – 
na verdadeira acepção da 
palavra – dos chamados 
operadores especiais, as 
palavras ficarão aquém 

do que eles merecem.

50 DIÁLOGO       Fórum das Américas 



Division is the battalion’s unit in charge of training special 
operations K-9 units. “The dogs selected for such missions 
must be special, thus the search for a new breed, primarily 
focused on functionality, as we want to bring together a group 
of animals with special characteristics for these operations,” 
said EB Captain Leonardo Pullice de Almeida, head of the 
War Dogs Division.

Chemical, Biological, Radiological, and 
Nuclear Defense Company (CBRN) 
The CBRN Defense Company is an extension of the 1st 
Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Defense 
Battalion, in Rio de Janeiro. Both are unique within EB; their 
members are mainly trained to control and decontaminate 
weapons, locations, and people.

COpEsp also houses one of the largest skydiving simula-
tors in Latin America. Service members from various partner 
nations, including the United States, use the equipment, 
known as the wind tunnel, to prepare for counterterrorist 
operations. According to EB Captain Antônio Carlos Pereira, 
coordinator of the Freefall Division, the U.S.-made equip-
ment arrived in 2007 and began operating in 2008. “Besides 
the skydiving simulator, there is also a navigation simulator, 
a complete structure for military and police special forces 
freefall personnel of Brazil and other partner nations who join 
us in training,” Capt. Pereira said.

pela funcionalidade, ou seja, queremos reunir um grupo 
de animais que contenha as características necessárias num 
contexto de operações desta natureza”, explicou o Capitão 
do EB Leonardo Pullice de Almeida, chefe da Seção de 
Cães de Guerra.

Companhia de Defesa Química, Biológica, 
Radiológica e Nuclear (Cia DQBRN) 
A Cia DQBRN é uma extensão do 1º Batalhão de Defesa 
Química, Biológica e Nuclear, localizado no Rio de 
Janeiro. Ambas as unidades são as únicas do gênero no 
EB, e seus integrantes são treinados principalmente para o 
controle e a descontaminação de armas, locais e de pessoal.

No COpEsp se encontra, também, um dos maiores 
simuladores de salto da América Latina. Militares de 
vários países amigos, incluindo os Estados Unidos, usam 
o popularmente chamado túnel de vento como prepara-
ção para suas ações de combate ao terrorismo. O Capitão 
do EB Antônio Carlos Pereira, coordenador da Seção de 
Queda Livre, explicou que o equipamento, de fabricação 
americana, chegou em 2007 e começou a operar em 2008. 
“Aqui, além do simulador de queda livre, há também um 
simulador de navegação, ou seja, é uma estrutura completa 
para os saltadores livres de unidades de operações especiais 
das Forças Armadas e polícias brasileiras e de nações 
amigas que venham treinar conosco”, contou o 
Cap Pereira.

No COpEsp está um dos 
maiores simuladores de salto 
da América Latina.

COpEsp houses one of the 
largest skydiving simulators in 
Latin America.
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O Comando Militar da Amazônia possui em sua 
estrutura organizacional operadores especiais 
reconhecidos como alguns dos melhores 
combatentes na selva do mundo.

The Amazon Military Command has special 
operators within its organizational structure known 
for being some of the best combatants worldwide.
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Forças Especiais 
do Exército Brasileiro 
na Amazônia 

Os operadores de forças especiais atuam em todo o Brasil 
desde 1957. Desde então, particularmente na Amazônia, 
as forças especiais brasileiras têm atuado intensamente 
no combate à subversão, às ameaças contra a soberania 

nacional e aos crimes transnacionais, com destaque para as operações 
desenvolvidas na região de Xambioá, na década de 1970, e no Traíra, 
na década de 1990.

Subordinada ao Comando Militar da Amazônia (CMA), a 3ª 
Companhia de Forças Especiais (3ª Cia F Esp) está localizada em 
Manaus, no Amazonas. É a única unidade de forças especiais do 
Exército Brasileiro na região que atua na maior floresta tropical do 
planeta, abrangendo mais da metade do território brasileiro, e que é 
também a região detentora da maior biodiversidade do mundo e de 
incontáveis riquezas naturais. “A Amazônia, por si só, já é um grande 
desafio e a complexidade desse cenário proporciona um grande 
laboratório para o emprego das forças especiais”, destacou o Tenente-
Coronel do Exército Brasileiro Argemiro Luciano Souza Costa, que 
em 2018 assumiu o comando da FORÇA 3, nome pelo qual a 3ª Cia 
F Esp é conhecida. 

A FORÇA 3 começou a operar na região no ano 2000, ainda 
como Destacamento de Forças Especiais, devido à necessidade de 
aumentar o efetivo na Amazônia, que é a região considerada de alta 
prioridade para o Alto Comando do Exército Brasileiro. Em 2003, 
o destacamento se tornou uma companhia, mantendo a missão de 
proporcionar ao CMA considerável capacidade de pronta resposta 
em operações especiais, particularmente em operações de reconheci-
mento especial, ações indiretas e diretas, além de assessorar o CMA 
e seus comandos subordinados na concepção de emprego de Forças 
de Operações Especiais (FOpEsp) das Forças Armadas em situações 
de normalidade ou não, em ambiente de defesa externa, em ações de 
garantia da lei e da ordem, entre outros.

Missão impossível
Para muitos, fazer parte desse seleto grupo é uma missão impossível. 
Em média, a cada 100 voluntários, apenas cerca de 20 deles conse-
guem passar pela criteriosa seleção, que conta com intensa atividade 
física, pressão psicológica, privação de sono e alimentação. “É uma 
competição contra você mesmo, contra suas próprias limitações. 

Somos obstinados”, afirmou um oficial integrante da FORÇA 3, 
aqui não identificado a fim de manter em sigilo sua identidade.

Todavia, o tempo em atividade do operador de forças especiais é 
muito mais complexo do que se imagina. Um operador pode chegar 
a permanecer por mais de 20 anos nas unidades de forças especiais. 
“Levamos uma vida de entrega, cada escolha é uma renúncia”, disse o 
Ten Cel Souza Costa. “Se fazer o curso já é difícil, maior é o desafio de 
permanecer nas forças especiais durante a maior parte de sua carreira”.

Crimes transnacionais
Os operadores da FORÇA 3 também contribuem para o adestramento 
dos militares integrantes dos batalhões de Infantaria de Selva, que 
atuam na linha de frente do combate aos ilícitos transfronteiriços. “A 
nossa ação repercute diretamente nas questões de segurança pública e 
de defesa do país. Alguns países que fazem fronteira com o Brasil estão 
entre os principais produtores de drogas do planeta”, declarou um 
integrante do Destacamento Operacional de Forças Especiais. 

A área de atuação da 3ª Companhia de Forças Especiais 
é simplesmente a maior floresta tropical do planeta.

TEXTO E FOTOS: COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA

O rigoroso treinamento dos integrantes da FORÇA 3 inclui 
diferentes saltos de paraquedas. 

The rigorous training of FORCE 3 members includes a variety 
of high-altitude parachuting.
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Forças especiais 
dos EUA treinam 
com seus 
homólogos 
brasileiros da 
FORÇA 3. O 
domínio sobre as 
peculiaridades da 
região amazônica 
atrai o interesse de 
militares de vários 
países. 

U.S special forces 
train with their 
FORCE 3 Brazilian 
counterparts. 
Brazilian special 
forces’ grasp of 
the Amazon region 
and its peculiarities 
arouses the 
interests of service 
members from 
many countries.  

Para responder ao ambiente operacional amazô-
nico, os operadores da FORÇA 3 desenvolveram 
habilidades que lhes permitem a plena execução das 
técnicas, táticas e procedimentos mais adequados à 
região, possibilitando a ampliação da capacidade da 
força terrestre para defender a Amazônia brasileira, 
contexto em que inclui sua atuação como multiplica-
dor de forças para as demais tropas do CMA. Nesse 
contexto, a FORÇA 3 também atua com outras 
FOpEsp, órgãos de segurança pública e agências 
governamentais que atuam na Amazônia.

Intercâmbios internacionais
A experiência acumulada e o domínio sobre as pecu-
liaridades da região também atraem a atenção e o 
interesse de militares estrangeiros, gerando intercâmbios 
com países como a Colômbia, a Polônia e os Estados 
Unidos. Tropas de elite, como os SEALs da Marinha 
dos EUA e as Forças Especiais do Exército dos EUA, 
frequentemente realizam a troca de conhecimentos com 

os brasileiros que operam na selva.
Durante a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, 

eventos ocorridos no Brasil nos anos de 2014 e 2016, 
respectivamente, a cidade de Manaus serviu como 
sede para parte das competições realizadas. Nessas 
ocasiões, a FORÇA 3 ficou responsável pelo Centro de 
Coordenações Táticas Integrado, contando com o apoio 
de integrantes da Marinha do Brasil, da Força Aérea 
Brasileira, e das polícias Federal, Civil e Militar, condu-
zindo o planejamento preventivo e repressivo contra 
potenciais ameaças terroristas em solo brasileiro. 

“O ideal como motivação, a abnegação como 
rotina, o perigo como irmão e a morte como compa-
nheira!” O lema citado reflete o sacerdócio que é servir 
nas forças especiais e a responsabilidade de pertencer 
a um grupo altamente especializado que, por meio 
do adestramento constante e de operações reais no 
ambiente de selva, mantém elevados padrões de desem-
penho para a defesa da Amazônia e a manutenção da 
soberania nacional.
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Brazilian Army Special 
Forces in the Amazon
The 3rd Special Forces Company’s area of operations is located 
in the largest tropical forest on the planet.

ARTICLE AND PHOTOS: AMAZON MILITARY COMMAND

Special forces units operate throughout Brazil since 
1957. Since then, especially in the Amazon, Brazilian 
special forces have been working intensely to combat 
subversion, threats against national sovereignty, and 

transnational crimes particularly in the regions of Xambioá in 
the 70s and Traíra in the 90s. 

The 3rd Special Forces Company (3ª Cia F Esp, in 
Portuguese), under the Amazon Military Command (CMA, 
in Portuguese), is located in the city of Manaus, in Amazonas 
state. It’s the only Brazilian Army special forces unit in the 
region that operates in the largest tropical forest on the planet. 
The Amazon covers more than half of the Brazilian territory 
and is the most biodiverse region worldwide, with count-
less natural resources. “The Amazon is very challenging, and 
the complexity of this scenario serves as a great place for the 
special forces to practice,” said Brazilian Army Lieutenant 
Colonel Argemiro Luciano Souza Costa, who assumed 
command of 3ª Cia F Esp, better known as FORCE 3, in 
2018.

FORCE 3 began to operate in the region in 2000, as 
the Special Forces Deployment, due to the need to increase 
personnel in the Amazon, which is considered a priority 
region for the Brazilian Army’s High Command. In 2003, 
the deployment became a company and continued to provide 
CMA with a rapid response capacity in special operations, 
particularly special reconnaissance operations and indirect 
and direct maneuvers. The company also continued to assist 
CMA and its subordinate commands on the use of Special 
Operations Forces (SOF) in regular or irregular scenarios, 
external defense environments, law and order operations, 
among others.

Mission impossible 
For many, being a part of this select group is an impossible 
mission. On average, only about 20 out of every 100 volun-
teers pass the strict selection process that requires intense 
physical activity, psychological stress, and sleep and food 
deprivation. “It’s a competition against yourself, against your 
own limits. We are determined,” said a member of FORCE 3, 
unnamed to protect their identity.

The active period of special forces elements is much more 
complex than one could imagine. A member can remain 
within the special forces for more than 20 years. “We lead a 

life of giving, where each choice is a surrender,” says Lt. Col. 
Souza Costa. “It’s hard to take the course, but even harder to 
remain in the special forces for the majority of your career.”

Transnational crimes
FORCE 3 units also contribute to the training of service 
members of Jungle Infantry battalions who combat trans-
national border crimes head-on. “Our actions have direct 
repercussions on public security and defense matters in the 
country. Some countries that share a border with Brazil are 
among the main drug manufacturers on the planet,” said a 
member of the Special Forces Operational Deployment.  

To respond to the operational environment of the 
Amazon, FORCE 3 units developed skills to fully execute 
regional tactics, techniques, and procedures, enabling the land 
force to defend the Brazilian Amazon with increased capabili-
ties, acting as a force multiplier for other CMA troops. In that 
context, FORCE 3 also operates with other SOF, public secu-
rity organizations, and government agencies in the Amazon.

International exchanges
Their collective experience and in-depth knowledge of the 
region also draw the attention and interest of foreign service 
members, promoting exchanges with countries such as 
Colombia, Poland, and the United States. Elite troops, such 
as the U.S. Navy SEALs and the U.S. Army Special Forces, 
frequently conduct knowledge exchanges with the Brazilians 
who operate in the jungle.

The city of Manaus hosted some competitions for the 
2014 FIFA World Cup and the 2016 Olympic Games in 
Brazil. At the time, FORCE 3 oversaw the Integrated Tactical 
Coordination Center, with the support of the Brazilian Navy, 
Air Force, as well as the Federal, Civil, and Military Police. 
FORCE 3 also conducted preventive and repressive planning 
against potential terrorist threats in Brazil.

“The ideal as motivation, abnegation as routine, danger  
as a brother, and death as a partner!” This motto reflects  
the dedication required to serve in the special forces, and  
the responsibility that comes with belonging to a highly 
specialized group that keeps high performance standards 
to defend the Amazon and maintain national sovereignty 
through constant training and real operations in a jungle 
environment.
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A  Policia Fereral (PF) brasileira participou ativamente dos 
esquemas de segurança durante os grandes eventos sediados 
pelo Brasil desde 2011, bem como as visitas de dignitários 
estrangeiros ao país. Estes incluem os implementados para 

os V Jogos Mundiais Militares (2011); a Conferência das Nações 
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável Rio+20 (2012); a 
Jornada Mundial da Juventude (2013); a Copa das Confederações 
FIFA (2013); a Copa do Mundo FIFA (2014); os XXXI Jogos 
Olímpicos e XV Jogos Paralímpicos (2016). 

Como unidade de pronta intervenção, o Comando de Operações 
Táticas (COT) realiza operações de baixa visibilidade em apoio a 
unidades de inteligência da PF, tais como resgates de reféns, além de 
operações em ambientes com ameaça de ataque químico, biológico, 
radiológico ou nuclear. 

Durante os Jogos Olímpicos de 2016, na cidade do Rio de 

Janeiro, por exemplo, 
operadores do COT estive-
ram diretamente envolvidos 
na execução de mandados 
de prisão de alvos implica-
dos na Operação Hashtag, 
uma investigação a cargo da 
Divisão Antiterrorismo da PF 
contra uma suposta célula da 
organização terrorista Estado 
Islâmico no Brasil. 

A utilização de equipes do COT em operações de contraterro-
rismo faz parte do protocolo de atuação das unidades de inteligência 
da PF. Portanto, os operadores do COT se responsabilizaram pelo 
planejamento e pela execução dos mandados de prisão, trabalhando 

Além do rigoroso estudo 
acadêmico, os membros do COT 
têm formação de especialistas em 
algumas áreas específicas, como 
operações aquáticas. 

In addition to rigorous academic 
studies, COT members train as 
specialists in different areas, such 
as amphibious operations.

a unidade de operações especiais 
da Polícia Federal do BrasilCOT:

RODNEY LISBOA E ALFREDO DE SOUZA LIMA COELHO CARRIJO*  |  FOTOS: COMANDO DE OPERAÇÕES TÁTICAS

Constituído no final dos anos 1980 como uma unidade contraterrorista a serviço do Brasil, 
o Comando de Operações Táticas oferece à Polícia Federal uma opção tática para qualquer 
crise envolvendo ações terroristas executadas dentro do território brasileiro.
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T
he Brazilian Federal Police (PF, in Portuguese) has had an 
active role in security operations for foreign dignitaries’ visits 
and large events hosted in Brazil since 2011. These include 
the 2011 Military World Games; United Nations Conference 

on Sustainable Development, Rio+20, Earth Summit 2012; World 
Youth Day 2013; 2013 FIFA Confederations Cup; 2014 FIFA 
World Cup; 2016 Olympic Games and Paralympic Games.

As a rapid response unit, the Tactical Operations Command 
(COT, in Portuguese) conducts low visibility operations to support 
PF intelligence units in hostage rescues as well as operations in 
environments under threats of chemical, biological, radiological, or 
nuclear attacks. 

During the 2016 Olympic Games in Rio de Janeiro, for example, 
COT agents were directly involved in the execution of arrest warrants 
for Operation Hashtag, an investigation under PF’s Counterterrorism 

Division against an alleged Islamic 
State cell in Brazil.

The use of COT teams in 
counterterrorism operations is part 
of PF intelligence units’ protocol. 
As such, COT operators oversaw 
the planning and execution of arrest 
warrants, silently tracking some 
targets as part of the operation. 

OTHER COT ATTRIBUTIONS 
Although counterterrorism operations are the unit’s raison d’être, 
COT’s operational scope in support of PF’s central and decentral-
ized units is not limited to counterterrorism activities. COT also 
conducts nationwide operations against organized crime, using 

The Brazilian Federal 
Police’s Special Operations Unit COT:

RODNEY LISBOA AND ALFREDO DE SOUZA LIMA COELHO CARRIJO*  |  PHOTOS: TACTICAL OPERATIONS COMMAND

Policiais federais se 
alistam para entrar no COT 
voluntariamente. A seleção 
é rigorosa e exige alto 
condicionamento físico e 
mental.

Units of the Federal Police 
enlist voluntarily to join COT. 
The selection process is 
rigorous and requires high 
levels of mental and physical 
conditioning.

Created in the late 80s as a counterterrorist unit serving Brazil, the Tactical 
Operations Command offers the Federal Police a tactical option for all crises 
involving terrorist activities in Brazil.
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Os membros do COT possuem amplo treinamento 
em tiro com armas curtas e longas.

COT members are trained continuously to use  
long- and short-barreled firearms.

sigilosamente no rastreamento de alguns alvos envolvidos na 
Hashtag. 

OUTRAS ATRIBUIÇÕES DO COT
Ainda que as operações de contraterrorismo sejam a razão de ser da 
unidade, o escopo de atuação do COT em apoio às unidades centrais 
e descentralizadas da PF não se limita às ações de enfrentamento ao 
terrorismo. Empregando meios e pessoal altamente capacitados em 
todo tipo de missão, o COT também conduz operações de combate 
ao crime organizado em todo o território brasileiro. A unidade 
possui um raio de atuação muito diversificado em operações contra 
o narcotráfico, com destaque nas ações de interdição de embarca-
ções, operações em áreas urbanas de altíssimo risco e interdição de 
aeronaves em solo. 

Por exemplo, nos últimos anos, organizações criminosas como 
o Primeiro Comando da Capital, em São Paulo, e o Comando 
Vermelho, no Rio de Janeiro, vêm investindo pesado em mão de 
obra especializada e em tecnologia, tais como dispositivos de visão 
noturna e equipamentos modernos de comunicação. Eles usam 
isso, bem como criminosos com treinamento militar, como forma 
de contra-atacar as ações do COT quando o objetivo é promover a 
apreensão de entorpecentes e armas contrabandeados para o Brasil. 

NOVO CANGAÇO
Recentemente, uma modalidade violenta de crime organizado 
denominada Novo Cangaço se popularizou no interior do Brasil. 
O termo “cangaço” passou a ser adotado devido à semelhança com 
o gênero de banditismo ocorrido na região nordeste do Brasil, 

no período entre o final do século XIX e o início do século XX. 
Diferentemente do que ocorria no passado, quando os cangacei-
ros tinham motivações culturais e ideológicas, os “cangaceiros” 
contemporâneos têm motivações que se limitam apenas a levantar 
fundos para patrocinar o crime organizado. 

Assim como no passado, o modus operandi dos bandos/quadri-
lhas de cangaceiros é balizado pela extrema violência, visando a 
gerar na população das cidades do interior do país sensação de 
medo e insegurança. No enfrentamento a esta modalidade de 
crime, o COT busca adotar uma postura proativa em virtude da 
extrema complexidade das ocorrências, caracterizadas pelo elevado 
potencial de efeitos colaterais envolvendo civis. Assim, pode reduzir 
ao máximo os riscos à população inocente. Por exemplo, os opera-
dores do COT se esforçam na tentativa de antecipar iniciativas de 
assalto a bancos (atividade típica dos “cangaceiros” contemporâ-
neos), abordando a quadrilha antes que a ação seja concretizada, 
uma vez que, na maioria das vezes, os criminosos se apoderam de 
reféns para assegurar a consecução de seus objetivos. 

Transcorridos quase 30 anos desde sua formação, por ter 
competência para operar em toda a extensão do território nacio-
nal, o COT é uma das Forças de Operações Especiais brasileiras 
que mais se envolveram em situações de confronto real, fato que 
contribuiu substancialmente para o desenvolvimento e a evolução 
de doutrinas próprias de atuação minuciosa, sigilosa, eficiente e 
com elevado percentual de sucesso.

* Biografia de Rodney Lisboa na página 62. Alfredo Carrijo é delegado da Polícia Federal 
do Brasil, lotado no COT. Possui mestrado em Estudos de Segurança Internacional pela 
Universidade de Defesa Nacional do Departamento de Defesa dos EUA. 
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resources and highly qualified personnel in all missions. The unit has 
a diversified range of action in operations against narcotrafficking, 
such as vessel interdiction, high-risk urban operations, and aircraft 
interdictions on the ground.

For instance, in recent years, criminal organizations such as the 
First Capital Command (in São Paulo state) and the Red Command 
(in Rio de Janeiro state) heavily invested in specialized labor and 
technology, such as night vision goggles and modern communication 
equipment. They use the equipment and military trained criminals 
as a way to counter COT activities aimed at seizing narcotics and 
weapons smuggled into Brazil.

O COT é a unidade de elite da Polícia Federal 
do Brasil, sendo responsável pela realização 
de intervenções de alto risco e complexidade 
que exigem preparo especializado.
   
COT, the elite unit of Brazil’s Federal Police, 
oversees high-risk and complex operations 
that require specialized training. 

THE NEW CANGAÇO
A violent form of organized crime known as New Cangaço recently 
became popular in Brazil. The term cangaço refers to a form of 
banditry that occurred in northeastern Brazil in the late 19th and 
early 20th centuries. Unlike past cangaço bandits who had cultural 
and ideological motivations, the drive of contemporary cangaço 
criminals is limited to raising funds to finance organized crime.

Just like in the past, extreme violence is still the pillar of cangaço 
gangs’ modus operandi to instill fear and insecurity among inland 
inhabitants. COT strives for proactivity, whenever possible, against 
these types of complex crimes, due to the high level of collateral damage 
involving civilians. For example, as a risk-mitigation effort to spare inno-
cent people, COT agents attempt to anticipate bank robberies (a typical 
activity of contemporary cangaço criminals), getting to the gang before 
it acts, which usually involves taking hostages to reach their goals. 

Nearly 30 years since its inception, COT is one of Brazil’s most 
active Special Operations Forces for real conflict scenarios. Its ability 
to operate nationwide substantially contributed to the development 
and evolution of specific doctrines of thorough, stealthy, efficient, 
and successful action.

* For bio on Rodney Lisboa, see page 63. Alfredo Carrijo is a Brazilian Federal Police 
officer assigned to COT. He holds a Master of International Security Studies from the U.S. 
Department of Defense’s National Defense University.

Nearly 30 years since its inception, COT 
is one of Brazil’s most active Special 
Operations Forces for real conflict scenarios. 
Its ability to operate nationwide substantially 
contributed to the development and evolution 
of specific doctrines of thorough, stealthy, 
efficient, and successful action. 
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C
oncebido no início da década de 1970 com a fina-
lidade de oferecer suporte às operações de desem-
barque de tropas na praia realizadas pelos navios 
da Marinha do Brasil (MB), o Grupamento de 
Mergulhadores de Combate (GRUMEC) surgiu 
por ocasião da ascensão da modalidade de guerra 

irregular, manifestada em diferentes conflitos assimétricos 
travados em decorrência da Guerra Fria.   

Inicialmente formado pela combinação de dois conceitos 
operacionais distintos – o americano, baseado nas ações de 
demolição de obstáculos de praia em proveito das operações 
anfíbias, e o francês, centrado nas operações de sabotagem 
das embarcações inimigas –, o GRUMEC evoluiu grada-
tivamente no decorrer do tempo, levando a unidade 
a desenvolver uma doutrina própria de emprego 
devidamente adaptada à conjuntura do cenário 
internacional. Nesse contexto, devido à necessidade 
de adaptar-se ao ambiente difuso que emergiu com 
o fim da Guerra Fria, caracterizado pela presença de 
ameaças tradicionais (atores estatais) e pelo surgimento 
de novas ameaças (atores não estatais), coube ao GRUMEC 
o desafio de assumir responsabilidades distintas, como a 
colocação de explosivos nos cascos de navios, o levantamento 
e reconhecimento de praias escolhidas para desembarque 
anfíbio, a demolição de obstáculos naturais e artificiais nas 
praias escolhidas a fim de favorecer a chegada das embarca-
ções e as ações de reconhecimento especial, a recuperação de 

pessoal e/ou material, a coleta de dados de inteligência, além 
de conduzir operações de combate ao narcotráfico e ações 
contraterrorismo. 

“Para desempenhar suas tarefas operativas, nosso grupa-
mento dispõe de três equipes de operações especiais (Alfa, 
Bravo e Charlie), igualmente capacitadas a conduzir ações de 
guerra não convencional nos ambientes marítimo, ribeirinho 
e terrestre”, explicou o Capitão de Fragata da MB Michael 
Vinicius Aguiar, comandante do GRUMEC. “Por sua vez, 
o Grupo Especial de Retomada e Resgate/Mergulhadores de 
Combate constitui a quarta divisão operativa, vocacionada 
para atuar em resposta às ações perpetradas por elementos 
adversos em ambiente marítimo”, completou. O GRUMEC 

possui ainda o Grupo de Desativação de Artefatos 
Explosivos e uma Equipe de Reconhecimento dotada 
de mergulhadores de combate especializados em tiro 
de precisão, dentre outras especialidades.

Embora os mergulhadores de combate tenham 
capacidade para operar tanto em ambiente terres-

tre quanto aquático, a MB prioriza empregá-los em 
ambiente aquático, em áreas marítimas e ribeirinhas para 
proveito das operações navais, resguardando a utilização 
da unidade em terra para situações esporádicas. Com a 
finalidade de atender ao elevado nível de exigência, próprio 
das ações levadas a efeito como uma operação especial, a 
unidade se vale de um apurado conjunto de recursos huma-
nos e materiais, mantendo sua proficiência com base na 
tríade que engloba: treinamento sistemático, engajamentos 
reais e intercâmbios com unidades estrangeiras análo-
gas, como por exemplo, Navy SEALs (Tropa de Elite da 
Marinha dos EUA), Agrupación de Buzos Tácticos (Grupo 
de Mergulhadores Táticos da Argentina), Buzos Tácticos de 
la Armada (Mergulhadores Táticos da Marinha do Chile), 

GRUMEC
Os mergulhadores de combate 

da Marinha do Brasil

Os mergulhadores de combate da Marinha do Brasil 
carregam, em média, 50 quilos de equipamento 
durante suas missões. 

The Brazilian Navy’s combat divers carry an 
average of 110 pounds of equipment during  
their missions. 
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entre outras. “Esse tipo de intercâmbio é funda-
mental para o aprimoramento e a atualização de 
táticas empregadas pelos países participantes”, disse 
o Capitão de Mar e Guerra (R) da MB Diller de 
Abreu Junior, que foi comandante do GRUMEC 
entre 2013 e 2014. 

No decorrer do século XXI, o GRUMEC foi 
chamado a operar como parte do componente mili-
tar de duas importantes missões de paz constituídas 
pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. 
Um exemplo foi sua atuação como integrante da 
Missão das Nações Unidas para a Estabilização no 
Haiti, quando a unidade forneceu quadros operacio-
nais para integrar o Batalhão Tonelero (ver artigo na 
página 62) nas operações de combate às milícias que 
controlavam as favelas locais e impunham violenta 
oposição à presença das tropas da ONU.  

Posteriormente, o GRUMEC participou 
ativamente dos planejamentos estratégicos de 
segurança, visando a supervisão de grandes 
eventos realizados no Brasil entre 2011 e 2016. 
Atendendo às demandas que lhe foram conferidas 

por ocasião de eventos como os V Jogos Mundiais 
Militares (2011), a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Desenvolvimento Sustentável (2012), a 
Jornada Mundial da Juventude (2013), a Copa 
das Confederações (2013), a Copa do Mundo 
FIFA (2014) e os XXXI Jogos Olímpicos e XV 
Jogos Paralímpicos (2016), coube à unidade atuar 
como parte do Comando Conjunto de Prevenção e 
Combate ao Terrorismo, conduzindo, juntamente 
com as demais tropas de operações especiais das 
Forças Armadas brasileiras, um conjunto de ações 
de enfrentamento à ameaça terrorista. Percebido 
pela MB como uma importante parcela de seu 
poder naval, o GRUMEC espelha-se nas refe-
rências do passado e do presente, prospectando 
as ações do futuro, esmerando-se no esforço de 
adaptar-se convenientemente às exigências impos-
tas pelas diferentes ameaças presentes no cenário 
nacional e internacional.  

*O autor é historiador militar, editor e autor do livro Guardiões de Netuno. 
Possui mestrado em Estudos Marítimos pela Escola de Guerra Naval da 
Marinha do Brasil.

Membros do GRUMEC 
participam em 
funções específicas 
de ações de Garantia 
da Lei e da Ordem. 

GRUMEC troops 
conduct specific 
actions during law and 
order operations.  
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C
reated in the early 70s, the Brazilian Navy (MB, in 
Portuguese) Combat Divers’ Group (GRUMEC, 
in Portuguese) was initially meant to support troop 
landing operations to respond to the increase of 
irregular warfare, manifested in different asymmetric 

conflicts as a result of the Cold War.
GRUMEC was initially a combination of two differ-

ent operational concepts: the American, based on beach 
obstacle demolition to support amphibious operations, and 
the French, focused on operations to sabotage enemy vessels. 

The group gradually evolved and developed its own doctrine, 
adjusted to the reality of the international scene. After the 
Cold War, GRUMEC adjusted to a diffused environment, 
marked by traditional threats (state actors) and new threats 
(non-state actors), taking on different responsibilities. Those 
included placing explosives on ship hulls, conducting beach 
reconnaissance for amphibious landing, clearing natural and 
manmade obstacles at selected beaches to facilitate the arrival 
of vessels and special reconnaissance activities, recovering 
personnel and/or materials, collecting intelligence, and carry-
ing out counter narcotrafficking and terrorist operations.

“Our group has three special operations teams (Alpha, 
Bravo, and Charlie) to conduct its operational tasks. They 
are equally capable of carrying out non-conventional warfare 
in maritime, riverine, and land environments,” said MB 
Commander Michael Vinicius Aguiar, GRUMEC commander. 
“On the other hand, the Recovery and Rescue Special Group/
Combat Divers represent the fourth operational division, 
designed to respond to adversaries’ activities in the mari-
time environment.” GRUMEC has an Explosive Devices 
Deactivation Group and a Reconnaissance Team with sniper 
combat divers, among other specialties. 

Although combat divers can operate on land and water, MB 
prioritizes the aquatic environment, that is maritime and river-
ine areas to support naval operations and uses the unit’s land 
capabilities less frequently. To respond to special operations’ 
high demands, the unit uses a well-defined set of human and 
material resources, maintaining its proficiency on systematic 
training, real engagements, and exchanges with similar foreign 
units, such as the U.S. Navy SEALs, the Argentine Navy 
Tactical Divers Group, and the Chilean Navy Tactical Divers, 
among others. “This type of exchange is crucial to improve 
and update tactics participating countries use,” said retired 
MB Captain Diller de Abreu Junior, GRUMEC commander 
between 2013 and 2014.

During the 21st Century, GRUMEC was called on to oper-
ate as part of the military component of two important peace-
keeping missions established by the United Nations Security 
Council. An example was its role in the United Nations 
Stabilization Mission in Haiti, where some of its operational 
units joined the Tonelero Battalion (see article on page 62) in 
combat operations against militias that controlled the local 
slums and violently resisted the presence of UN troops. 

Later, GRUMEC actively participated in strategic security 
planning, supervising major events held in Brazil between 2011 
and 2016. Responding to demands from the V Military World 
Games in 2011, Earth Summit 2012, World Youth Day 2013, 
2013 FIFA Confederations Cup, 2014 FIFA World Cup, and 
2016 Olympic and Paralympic Games, the unit operated as 
part of the Joint Command to Prevent and Combat Terrorism, 
acting alongside Brazilian Armed Forces’ special operations 
troops, and carrying out operations to fight terrorist threats. 
GRUMEC, which MB considers to be an important part of its 
naval power, mirrors past and current references while project-
ing future operations, striving to adapt to the demands of 
different national and international threats.  

*The author is a military historian, editor, and author of the book Guardiões de Netuno 
and holds a Master of Maritime Studies degree from the Brazilian Naval War College. 

The Brazilian Navy’s 
Combat Divers
RODNEY LISBOA*  |  PHOTOS: GRUMEC

GRUMEC
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Integrantes do Batalhão Tonelero 
participam de uma operação de Garantia 
da Lei e da Ordem no Rio de Janeiro. 
 
Members of the Tonelero Battalion take 
part in a law and order operation in  
Río de Janeiro.

MARCOS OMMATI/DIÁLOGO | FOTOS: CORPO DE FUZILEIROS NAVAIS DO BRASIL

BATALHÃO 
TONELERO:
onde só se pode prever o imprevisível



No filme 13 horas: Os 
soldados secretos de Benghazi, 
um grupo de contratistas 
que protegia uma instalação 
da CIA, na Líbia, tem a 
tarefa de defender a missão 
dos Estados Unidos no país 
após este ter sido alvo de um 
atentado terrorista. Baseado 
nos feitos verídicos de 2012, 
o que ocorreu na produção 
hollywoodiana de 2016 
foi similar ao vivido pelo 
Suboficial Fuzileiro Naval 
(FN) da Marinha do Brasil 
(MB) Givanildo Santos, que 
na época foi enviado para 
a Embaixada do Brasil em 
Benghazi.

“Os americanos já tinham 
retirado todo seu pessoal diplomático, assim como as nações da 
União Europeia. Faltavam alguns países, entre eles o Brasil. Um 
dia depois da nossa saída, a Líbia fechou todas as suas fronteiras. 
Mas nós conseguimos retirar nosso embaixador e seu pessoal de lá 
sãos e salvos”, relembrou o SO Givanildo.

Giva, como é chamado pelos companheiros, trabalhava no 
Batalhão Tonelero, a unidade de operações especiais do Corpo de 
Fuzileiros Navais do Brasil. “Atualmente sou adjunto de operações 
do Tonelero mas, naquela época, era o responsável pelo ades-
tramento do pessoal do Grupo Especial de Retomada e Resgate 
[GERR]”, contou. “Aí veio o convite para eu ser instrutor do curso 
de segurança em embaixadas do Brasil [cujo propósito é qualificar 
oficiais e praças fuzileiros navais para assumirem funções de destaca-
mento de segurança em apoio a missões diplomáticas no exterior. O 
curso é ministrado pela Companhia de Polícia do Batalhão Naval]. 
Já estava nessa função [como instrutor na Companhia de Polícia] 
há um ano quando veio a missão em caráter emergencial de cuidar 
da segurança da Embaixada do Brasil na Líbia, visto o que havia 
ocorrido com os americanos em Benghazi”, disse.

Treinando para o imprevisto
Obviamente, o que aconteceu com o SO Givanildo não é algo 
corriqueiro, porém nada que chegue a surpreender os integran-
tes do Batalhão Tonelero. “Nós trabalhamos e treinamos para o 
imprevisto”, contou o Capitão de Mar e Guerra (FN) Stewart 
da Paixão Gomes, comandante do Batalhão Tonelero. O CMG 
Stewart explicou que o Tonelero foi criado em 1971 para atender 
às necessidades da força naval em operações de guerra. “O 
batalhão foi criado, a princípio, para ações diretas, uma vez que 

o Corpo de Fuzileiros Navais já contava com uma companhia de 
reconhecimento voltada para as operações anfíbias.”

Quando foi criado, o Tonelero estava subordinado à Tropa de 
Reforço. À medida em que as operações especiais passaram a ganhar 
mais importância por proporcionarem resultados significativos, com 
grande economia de meios, rapidez e extrema precisão, reduzindo 
efeitos colaterais e possibilitando intervir em todos os níveis do 
combate, foi tomada a decisão de subordinar o batalhão direta-
mente ao comando da Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE).

A FFE tem sua origem após a Segunda Guerra Mundial, 
quando a MB quis se constituir em uma força moderna com 
capacidade anfíbia. A subordinação do Tonelero à FFE seguiu 
uma tendência mundial de valorização das operações especiais. 
“Ao longo das últimas décadas, foi verificada a importância 
que possui uma tropa altamente especializada, capaz de realizar 
tarefas em condições muito difíceis”, explicou o Vice-Almirante 
(FN) Paulo Martino Zuccaro, comandante da FFE. “Então, essa 
associação mais direta entre os elementos de operações especiais 
ao comando das forças teve como consequência natural, na MB, 
a colocação do Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros 
Navais em subordinação direta à Força de Fuzileiros da Esquadra.”  

O Vice-Almirante (FN) da MB Paulo Martino Zuccaro, comandante 
da Força de Fuzileiros da Esquadra, acompanha um exercício de 
adestramento da Força de Emprego Rápido, em três Corações, Minas 
Gerais.
 
Brazilian Marine Corps Lieutenant General Paul Martino Zuccaro, 
commander of Fleet Marine Squad, attends a Rapid Deployment Force 
training exercise in Três Corações, Minas Gerais.

O Batalhão 
de Operações 
Especiais de 

Fuzileiros 
Navais é uma 

das mais 
prestigiadas 

unidades 
especializadas 

em combate 
ao terrorismo 

no Brasil.
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Fuzileiros Navais do Batalhão Tonelero participaram de diversos 
treinamentos, inclusive de tomada de cabeça-de-praia, em 
preparação para as Olimpíadas 2016. 
 
Brazilian marines of the Tonelero Battalion took part in several 
exercises, including amphibious landings, to prepare for the 2016 
Olympic Games in Río de Janeiro. 

A estrutura do Tonelero
O Tonelero possui  três companhias de operações especiais em 
sua organização. A primeira é dedicada às tarefas de reconhe-
cimento distante e profundo. A segunda se dedica às tarefas de 
ação de comandos. Já a terceira companhia fornece o GERR de 
comandos de operações especiais para cumprir tarefas de reto-
mada de instalações e resgate de reféns. O batalhão possui, ainda, 
o Pelotão de Apoio às Operações Especiais. “A tarefa principal 
deste pelotão é prestar o apoio de serviços ao combate para os 
grupos de comandos anfíbios, por meio do cumprimento de 
atividades tais como dobragem de paraquedas e manutenção dos 
meios (embarcações, motores de popa, equipamentos de mergu-
lho etc.), além de dar suporte às atividades de adestramento, 
organizando equipes de terra para os saltos com paraquedas, 
equipes para recolhimento administrativo de embarcações pneu-
máticas, equipes de apoio administrativo para mergulhadores, 
preparação e lançamento de suprimentos por paraquedas, entre 
outras, necessárias à condução do adestramento e das operações 
do Batalhão”, explicou o CMG Stewart.

“Todos os nossos dias são atípicos, porque nossa rotina é 
diferenciada, muito acelerada”, disse o Suboficial-Mor (FN) 
Marcelo Barros de Abreu, do Batalhão Tonelero. “Hoje, por 
exemplo [primeira semana de outubro de 2018], temos menos 
de um terço do efetivo aqui. Nossos homens estão em missões no 

Rio de Janeiro [apoio à intervenção federal em garantia da lei e da 
ordem], na Operação Formosa [que visa a manter as condições de 
pronto emprego dos militares da FFE], enfim, um típico atípico 
dia em nossas vidas.”

Lição aprendida
Durante a Copa do Mundo 2014 e as Olimpíadas 2016, ambas 
realizadas no Brasil, também era difícil encontrar alguém no 
Batalhão Tonelero. A unidade foi parte fundamental da estrutura 
antiterror montada pelas forças de segurança responsáveis por 
manter a tranquilidade durante estes chamados mega eventos.

O Capitão de Corveta (FN) Saulo Xavier de Pina Filho, oficial 
de operações do Batalhão Tonelero, disse que a interoperabilidade 
foi a maior lição aprendida dos grandes eventos. “Foi fantástico 
trabalhar em uníssono com membros de outras forças armadas, 
da Polícia Federal e até com agentes de segurança estrangeiros. Fez 
com que nos sentíssemos especiais em saber que nosso treina-
mento e capacidades não deixam a desejar a nenhum outro país.”

Aliás, sentir-se especial parece ser rotina também para os 
integrantes do Tonelero. “Me sinto especial por fazer parte de uma 
unidade que é conhecida como uma irmandade de guerreiros”, 
disse o Terceiro-Sargento (FN) Carlos Mendonça Martins, opera-
dor do GERR. “No passado, os gregos utilizaram a coesão como 
arma de guerra, onde o escudo que formavam servia para proteger 
o companheiro ao lado. Nas unidades de operações especiais, hoje 
em dia, não é diferente. Em situações de combate, a vida do nosso 
camarada é mais importante do que a nossa própria vida. E o 
nosso camarada acaba pensando da mesma maneira que a gente, e 
isso nos deixa mais fortes no teatro de operações.”
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In the 2016 drama 13 Hours: The Secret 
Soldiers of Benghazi, a group of contrac-
tors hired to protect the security of a 
CIA installation in Libya is tasked with 
defending a U.S. diplomatic mission 
following a terrorist attack. Based on 
the true events of 2012, the movie hit 
close to home for Brazilian Marine 
Corps Sergeant Major Givanildo 
Santos, who at the time was deployed 
to the Embassy of Brazil in Benghazi.

“The United States had already 
removed their diplomatic staff, and 
so had the countries of the European 
Union. Some countries, including 
Brazil, were still there. A day after our 

departure, Libya closed its borders. However, we managed to safely 
remove our ambassador and his staff,” Sgt. Maj. Givanildo said.

Giva, as he is affectionately known among friends, was deployed 
with the Tonelero Battalion, the Brazilian Marine Corps special opera-
tions unit. “I am currently the Tonelero operations deputy, but at one 
point I was responsible for training members of the Special Rescue 
and Recovery Group [GERR, in Portuguese],” Sgt. Maj. Givanildo 
said. “I was then invited to be a security course instructor at Brazilian 
embassies [tasked with training Marine Corps officers and noncom-
missioned officers to take on security deployment roles in support 
of diplomatic missions abroad. The Brazilian Navy’s Naval Battalion 
Police Company conducts the course]. I was in this role [as instructor 
of the Police Company] for a year when the urgent mission to handle 
the security of the Embassy of Brazil in Libya came up, in light of 
what had happened to the U.S. personnel in Benghazi,” he said.

Training for the unexpected 
Although Sgt. Maj. Givanildo’s experience is out of the ordinary, it 
doesn’t come as a surprise to the members of the Tonelero Battalion. 
“We work and train for the unexpected,” said Marine Corps Colonel 
Stewart da Paixão Gomes, commander of the Tonelero Battalion. 
According to Col. Stewart, Tonelero was created in 1971 to meet the 
naval force’s needs during war operations. “The battalion was origi-
nally created for direct action, since the Marine Corps already had a 
reconnaissance company dedicated to amphibious operations.”

The Tonelero Battalion originally reported to the Support Troop. 
As special operations gained more relevance due to their significant 
results with limited means, speed, and extreme precision to mitigate 

collateral damage and enable intervention at all levels of combat, the 
decision was made to have the battalion report directly to the Fleet 
Marine Squad (FFE, in Portuguese).

FFE originated after World War II, when the Brazilian Navy 
(MB, in Portuguese) became a modern force with amphibious 
capabilities. Having Tonelero report to FFE followed a worldwide 
trend of increased appreciation for special operations. “Over the past 
few decades, we came to grasp the importance of highly specialized 
troops that can carry out tasks under challenging circumstances,” 
said Marine Corps Lieutenant General Paulo Martino Zuccaro, FFE 
commander. “As such, a more direct connection between the special 
operations units and force commanders within MB resulted in the 
Marine Corps Special Operations Battalion falling under FFE.”

Tonelero structure 
Tonelero counts with three special operations companies. The first 
focuses on long-range reconnaissance; the second carries out direct-
action operations, while the third provides GERR with special oper-
ations commandos to execute facility recovery and hostage rescue 
operations. The battalion also has the Special Operations Support 
Squad. “The squad’s main task is to provide combat support services 
to amphibious command groups through activities such as para-
chute rigging and equipment maintenance [boats, outboard engines, 
diving equipment, etc.], and support training activities, organizing 
land teams for parachute jumps and administrative teams to harvest 
inflatable boats and divers, preparing and executing airdrops, and 
other necessary activities for the battalion’s training and operations,” 
Col. Stewart said.

“Our days are atypical, because we have a different, very 
fast-paced routine,” said Brazilian Marine Corps Master Gunnery 
Marcelo Barros de Abreu, of the Tonelero Battalion. “Today, for 
instance, [early October 2018], we have less than one third of the 
personnel [in house]. Our men are in missions in Rio de Janeiro [to 
support the federal intervention and guarantee law and order], in 
Operation Formosa [which seeks to maintain FFE service members’ 
rapid response], which is ultimately a typical atypical day for us.”

Lesson learned 
During the 2014 FIFA World Cup and the 2016 Olympic Games, both 
in Brazil, the Tonelero Battalion’s headquarters seemed rather vacant as 
well. The unit was a crucial part of the counter-terrorism structure set up 
to keep peace during major events taking place around the country.

For Marine Corps Major Saulo Xavier de Pina Filho, operations 
officer with the Tonelero Battalion, interoperability was the biggest 
take-away from these events. “It was great to work in unison with 
members of other armed forces, the Federal Police, and even foreign 
security agents. It made us feel special knowing that our training and 
capabilities compare to those of any other country.”

The feeling seems to be shared among members of the Tonelero 
Battalion. “I feel special for being part of a unit known as a brother-
hood of warriors,” said Marine Corps Sergeant Carlos Mendonça 
Martins, GERR operator. “In the past, the Greeks used coercion as 
a weapon of war, and the shield they formed served to protect their 
teammate on their side. This is how it is in the special operations 
units. In combat situations, the life of our teammate is more impor-
tant than our own. And our teammate thinks the same way, which 
strengthens us in the theater of operations.”

The Marine 
Corps Special 

Operations 
Battalion 
is one of 

Brazil’s most 
prestigious 
specialized 
units in the 

fight against 
terror.

TONELERO 
BATTALION:
Predicting the Unpredictable
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GUATEMALA: 
sem trégua ao narcotráfico
O COMANDO DA FORÇA ESPECIAL NAVAL É O MELHOR ESCUDO 
DO PAÍS PARA PROTEGER O SEU LITORAL CONTRA AS AMEAÇAS 
DAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS TRANSNACIONAIS. 
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GUATEMALA:
Relentless 
Fight Against 
Narcotrafficking

GERALDINE COOK/DIÁLOGO
FOTOS: COMANDO DA FORÇA ESPECIAL NAVAL DA GUATEMALA (COFEN)

À 1h00 soa um alerta marítimo. Um oficial, comandante de uma 
lancha patrulheira do Comando da Força Especial Naval da 
Guatemala (COFEN) que, por questões de segurança, se manterá 
em anonimato, salta do seu beliche. Ele tem pouco tempo para 

organizar a sua tripulação e chegar ao cais, pronto para uma operação marí-
tima. É sábado, mas as operações, que têm como objetivo deter os narco-
traficantes em alto mar, não permitem dias de folga no quartel militar.

“Eu defendo a soberania e a segurança das nossas águas jurisdicionais”, 
disse o oficial, orgulhoso do seu trabalho. “Se essa droga chegar ao meu 
país, nossos cidadãos serão mais prejudicados e isso gerará mais violência.”

Na embarcação, o oficial ordena que a sua tripulação ative os motores 
enquanto os instrui sobre a missão. Horas mais tarde, alcançam e loca-
lizam os supostos narcotraficantes, que fogem ao perceber a patrulha do 
COFEN. Mas não há como escapar; eventualmente, a interceptação é 
bem-sucedida. A patrulha detém a lancha, faz a abordagem e a inspeção e 
encontra a carga ilícita.

“São operações de alto risco. Uma decisão errada pode comprometer a 
segurança do meu pessoal”, disse o oficial. Imediatamente após comunicar 
o sucesso da operação à sua unidade de comando, começa a volta com os 

A maritime alert sounds at 1 a.m. An 
officer, a Guatemalan Special Naval 
Force Command’s (COFEN, in 
Spanish) patrol boat commander—

unnamed for security reasons—jumps off 
his bunk bed. He has little time to organize 
his crew and be at the pier, ready for a mari-
time operation. It’s Saturday, but military 
headquarters know no off days in the fight 
against narcotrafficking at sea.

“I defend the sovereignty and security 
of our jurisdictional waters,” says the officer, 
proud of his work. “If this drug reaches my 
country, it will further harm our people and 
cause more violence.” 

Aboard the vessel, the officer orders his 
crew to start the engines while he briefs 
them about the mission. A few hours later, 
they reach and identify the alleged narcotraf-
fickers, who attempt to flee upon sighting 
the COFEN patrol. There’s no escape—the 
interdiction is successful. Authorities board 
the speedboat and find the illicit cargo.

“These are high-risk operations. A 
bad decision can compromise my person-
nel’s security,” the officer says. Soon after 
reporting the successful operation to his 
commanding unit, he returns to the coast 
with the detained suspects and the packets 
of alleged drugs. “During the operation, 
your adrenaline surges, and your mind 
wants to succeed.”  

GERALDINE COOK/DIÁLOGO
PHOTOS: GUATEMALA’S SPECIAL NAVAL FORCE COMMAND

O COFEN realiza operações de interdição, 
de policiamento naval e de inteligência.

COFEN conducts interdiction, naval police, 
and intelligence operations.  

THE SPECIAL NAVAL FORCE COMMAND IS 
GUATEMALA’S BEST SHIELD TO SAFEGUARD 
ITS COASTS FROM THE THREAT OF 
TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATIONS.



suspeitos detidos e os pacotes da suposta droga. “Durante a operação, a 
adrenalina sobe e só temos em mente o desejo do sucesso.”

Horas depois, um oficial atraca a lancha interceptora no cais, onde 
fiscais do Ministério Público e agentes da Polícia Nacional Civil (PNC) 
o aguardam para processar o ilícito e iniciar a judicialização do caso. 
O oficial entrega o relatório aos fiscais e aguarda que as autoridades o 
requisitem – um procedimento rotineiro que garante a transparência 
da sua tripulação na luta contra o narcotráfico.

O COFEN patrulha 9.000 quilômetros quadrados do mar do 
Caribe, 115.000 km2 do Oceano Pacífico e 253 km de costa, desde 
a fronteira com El Salvador até a fronteira com o México. A força de 
elite realiza operações de interdição, policiamento naval e inteligência 
em águas guatemaltecas sob a sua jurisdição. Essas operações incluem o 
traslado à terra de embarcações e suspeitos para que sejam entregues ao 
Ministério Público e à PNC.

“Fazemos loucuras operacionais, como sair a 200 milhas náuti-
cas, aonde nossas embarcações de 37 pés chegarão, mas não terão 
combustível suficiente para regressar”, disse à Diálogo o comandante do 
COFEN, que, por questões de segurança, se manterá em anonimato. 

“Entretanto, trabalhamos em equipe. Nossa tripulação sabe que não 
os deixaremos entregues à própria sorte e que outras embarcações lhes 
darão apoio.”

O COFEN realiza ações coordenadas com as forças terrestres, 
aéreas e outras unidades marítimas, além de outras entidades do 
Estado, para combater as ameaças emergentes e os crimes correlatos, 
bem como combater o narcotráfico e o terrorismo transnacional de 
forma direta. Realiza também operações combinadas com a Guarda 
Costeira dos Estados Unidos e as marinhas do México, da Colômbia e 
de El Salvador.

HABILIDADES OPERACIONAIS
“Capitão, já a capturamos”, informa um oficial designado à base 
de patrulhas do COFEN no Caribe e que, por razões de segurança, 
permanecerá em anonimato. “Encontramos a pequena aeronave 
carregada de cocaína.” Sua voz diz tudo. É quase meia-noite de uma 
sexta-feira. Depois de vários dias de operação com uma equipe tática 
de 12 membros, ele alcançou o seu objetivo. Ao sair da base, navega 
através da baía de Amatique, do rio Dulce, do lago de Izabal e atravessa 



Hours later, the commander docks the interceptor boat 
at the pier, where prosecutors from the Guatemalan Public 
Ministry and agents of the National Civil Police (PNC, in 
Spanish) await to prosecute the crime and start legal proceed-
ings on the case. The officer submits a report to prosecutors 
who will analyze it to guarantee the transparency of his crew 
in the fight against narcotrafficking.

COFEN patrols 9,000 square kilometers in the Caribbean 
sea, about 115,000 sq km in the Pacific, and 253 km of 
coastline on the borders with El Salvador and Mexico. The 
elite force conducts interdiction, naval police, and intelligence 
operations in Guatemalan waters under its jurisdiction, which 
include transporting vessels and detainees to shore to be 
turned over to the Public Ministry and PNC.

“We do crazy operations, such as going 200 nautical 
miles out at sea with our 37-foot long vessels, which won’t 
have enough fuel to get back,” the commander of COFEN, 
unnamed for security reasons, told Diálogo. “But we work as a 

team. Our crew knows that we won’t leave them to their fate 
and other vessels will support them.”

COFEN conducts coordinated operations with land, air, 
and maritime units, in addition to other government agen-
cies to counter emerging threats and related crimes and fight 
narcotrafficking and transnational terrorism directly. The elite 
unit also conducts combined operations with the U.S. Coast 
Guard and the navies of Mexico, Colombia, and El Salvador.

OPERATIONAL SKILLS
“Captain, I’ve got it,” says an officer—unnamed for security 
reasons—assigned to COFEN’s Caribbean patrol base. “We 
found the aircraft loaded with cocaine.” His voice says it all. 
It’s almost midnight on a Friday. After many days operat-
ing with a 12-member tactical team, he achieved his goal. 
Upon leaving the base, he travels through Amatique Bay, the 
Dulce River, and Lake Izabal, crosses a mountainous area in 
Guatemala’s Izabal department, and after forging through 
weeds and mud, he reaches his target. 

Armed men and vehicles, however, guard a clandestine 
airstrip. The aircraft lands and, within minutes, the men 
take the drugs to a vehicle. The officer orders them to stop, 
but they open fire. After 20 minutes, the officer shares the 
operation’s results with his superior via radio: The team seized 
cocaine, weapons, supplies, communications equipment, and 
vehicles, and detained suspects. 

“This is the first aircraft we intercept in 2018, thanks to 
coordinated work with the United States and Colombia,” the 
officer says. In addition to maritime interdictions, COFEN 
conducts security operations, ship inspections, and monitors 
and operates traffic checkpoints.

COUNTERING NARCOTRAFFICKING
“Our operations are very diverse, but what we do most with 
much success are vessel interdictions at sea, as narcotraffick-
ers use sea routes more and more often for their clandestine 
actions,” the commander said. “Our work has a very signifi-
cant impact. In 2017, state agencies seized 13,670 kilograms 
of cocaine. Of that amount, COFEN seized 10,341 kg, in 
other words 76 percent.”

In 2007, the Special Naval Force (FEN, in Spanish) 
started as an operational unit of the Pacific Naval Command. 
Training began in 2008, with 50 elements subjected to physi-
cal, medical, and polygraph tests. Of these, only 24 made 
it. In 2010, FEN dealt its first significant blow to narcotraf-
ficking with the seizure of 5,296 kg of cocaine on a semi-
submersible. Since then, a string of successful interdictions 
has followed. In July 2017, FEN reorganized as a command, 
with 131 members in two operational bases on the Pacific 
and Caribbean coasts. Now FEN counts on several vessels to 
counter narcotrafficking.

COFEN’s success in the fight against narcotrafficking is 
recognized nationally and internationally. According to U.S. 
Southern Command’s (SOUTHCOM) Joint Interagency 
Task Force South (JIATF South), in July 2016, 45 percent of 

Em julho de 2018, integrantes do COFEN 
interceptaram uma embarcação a 181 milhas 
náuticas de Puerto Quetzal, no Oceano Pacífico.  
Os três tripulantes a bordo transportavam  
823 pacotes de cocaína.

In July 2018, COFEN personnel intercepted a vessel at 
approximately 181 nautical miles from Puerto Quetzal, 
on the Pacific Ocean. The three crewmembers onboard 
attempted to smuggle 823 packets of cocaine.
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a região montanhosa do estado guatemalteco de Izabal; entre a vege-
tação rasteira e o lodo, ele chega ao seu objetivo.

No entanto, homens armados e veículos fazem a custódia de uma 
pista clandestina. A aeronave pousa e os homens levam a droga até um 
dos veículos em poucos minutos. O oficial ordena que se detenham, 
mas a resposta resulta em um confronto armado. Após 20 minutos, 
o oficial informa por rádio ao seu superior os resultados da operação: 
cocaína, armamentos, apetrechos, equipamentos de comunicação, 
veículos e suspeitos foram detidos.

“Esse foi o primeiro avião que capturamos em 2018, em um 
trabalho coordenado com os Estados Unidos e a Colômbia”, disse 
o oficial. Além das interceptações marinhas, o COFEN realiza 
operações de segurança, inspeções de embarcações e procedimentos 
de controle e verificação nas estradas. 

COMBATE AO NARCOTRÁFICO 
“Nossas operações são diversificadas, mas o que mais temos feito, 
e com muito sucesso, é a interceptação de embarcações de narco-
traficantes no mar, visto que eles utilizam cada vez mais essa via 
para praticar suas ações clandestinas”, disse o comandante. “Nosso 
trabalho tem um impacto muito forte. Em 2017, as instituições 
do Estado apreenderam 13.670 quilos de cocaína. Dessa cifra, o 
COFEN apreendeu 10.341 kg, ou seja, 76 por cento.”

A Força Especial Naval (FEN) começou como uma unidade 
operacional do Comando Naval do Pacífico, em 2007. O treina-
mento teve início em 2008 com a seleção de 50 membros subme-
tidos a provas físicas, médicas e de poligrafia, dos quais 24 foram 
selecionados. Em 2010, a FEN conseguiu desferir seu primeiro 
grande golpe contra o narcotráfico ao apreender 5.296 kg de cocaína 
que era transportada a bordo de um semissubmersível. Desde então, 
a sequência de apreensões bem-sucedidas não parou. A FEN se 
reorganizou como comando em julho de 2017, com 131 membros 
em duas bases operacionais no litoral do Pacífico e do Caribe. 
Hoje a unidade conta com diferentes embarcações para enfrentar o 
narcotráfico.

O sucesso do COFEN na luta contra o narcotráfico é reconhecido 
em nível nacional e internacional. Segundo estatísticas da Força-Tarefa 
Conjunta Interagencial Sul (JIATF Sul), 45 por cento das drogas que 
saíram da América do Sul em direção aos Estados Unidos em julho de 
2016 passaram primeiro pela Guatemala. No final de 2017, essa cifra 
foi reduzida a 15 por cento.

“As forças especiais navais da Guatemala, de El Salvador e do 
Panamá estão entre as unidades antinarcóticos mais competentes 
e de maior resposta da América Central”, disse o Almirante de 
Esquadra da Marinha dos EUA Kurt W. Tidd, então comandante 
do Comando Sul, em sua declaração perante o Congresso dos 
EUA em fevereiro de 2018. “Elas se integram com as suas capaci-
dades aéreas para responder efetivamente às pautas da JIATF Sul e 
executar numerosas operações de interdição individuais e conjuntas”, 
ressaltou.

“O COFEN está impedindo que o espaço marítimo guatemal-
teco seja utilizado pelo narcotráfico. Os narcotraficantes perceberam 
que o COFEN vai impedi-los de chegar à Guatemala”, afirmou à 
Diálogo o Vice-Almirante Juan Randolfo Pardo Aguilar, comandante 
da Marinha da Defesa Nacional da Guatemala.

TREINAMENTO DE ALTO PERFIL 
Sob o lema “Velocidade na ação e valor na reação”, os membros do 

COFEN estão motivados para se preparar com rigor. O COFEN 
recebe treinamento constante, especialmente da Força de Operações 
Especiais da Marinha dos Estados Unidos. “Esse apoio dado ao 
COFEN através dos U.S. Navy Seals foi fundamental”, disse o V 
Alte Pardo. “As experiências que eles têm e o fato de que venham 
atualizar e manter nosso pessoal em dia com as novas tecnologias e 
procedimentos, junto ao seu treinamento diário, lhes ajuda a manter 
os seus níveis de habilidades muito altos.”

Os membros do COFEN também treinam na Escola Naval 
de Treinamento e Instrução Técnica de Lanchas Patrulheiras do 
Comando de Operações Especiais dos EUA e em outras instituições 
americanas. O pessoal se prepara para proce-
dimentos de abordagem, inspeção, comuni-
cações, manutenção de embarcações, tiro de 
reação, busca de compartimentos ocultos, 
entre outras capacidades.

“Temos o espírito, a força de vontade, 
o interesse e o amor pelo nosso país para 
fazermos o trabalho que precisamos fazer”, 
afirmou o comandante do COFEN. 
“Colaboramos para reduzir os índices de 
violência em nosso território e ajudamos o 
esforço internacional a minimizar os efeitos 
do narcotráfico.”  

ANO COCAÍNA 
 CONFISCADA (QUILOS)
2010 5.296
2011 426
2012 3.366
2013 2.772
2014 2.009
2015 2.194
2016 6.558
2017 10.341
2018* 13.688*

Fonte: COFEN *Cifra até 15 de agosto de 2018

O COFEN patrulha 9.000 quilômetros 
quadrados no mar do Caribe; 115.000 
km² do Oceano Pacífico e 253 km de 
costa, da fronteira com El Salvador até 
a fronteira com o México.

COFEN patrols 9,000 square kilometers 
on the Caribbean Sea; 115,000 sq 
km on the Paficic Ocean; and 253 km 
of coastline, from the border with El 
Salvador to the border with Mexico.
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the drugs smuggled from South America to the United 
States passed through Guatemala. By late 2017, the 
number had dropped to 15 percent.

“Naval special forces in Guatemala, El Salvador, and 
Panama are now among the most competent and respon-
sive counternarcotic units in Central America, integrat-
ing with air assets, effectively responding to JIATF South 
cues, and executing numerous joint and individual 
interdiction operations,” said U.S. Navy Admiral Kurt 
W. Tidd, former commander of SOUTHCOM, during 

his February 2018 posture statement to Congress.
“COFEN is denying narcotraffickers the use of 

Guatemalan maritime space. Narcotraffickers are now 
aware that COFEN will prevent them from reaching 
Guatemala,” Vice Admiral Juan Randolfo Pardo Aguilar, 
commander of the Guatemalan Navy, told Diálogo. 

HIGH-PROFILE TRAINING
Under the motto “Speed in action and strength in 
reaction,” COFEN members are motivated to prepare 
rigorously. COFEN personnel receive continuous train-
ing, particularly by the U.S. Navy’s Special Operations 
Forces. “The U.S. Navy SEALs’ support to COFEN has 
been crucial,” said Vice Adm. Pardo. “Their experi-
ence and willingness to come and keep our personnel 
updated on the latest technologies and procedures, 
while providing daily training, helps keep our service 
members highly skilled.”

COFEN personnel also train at the U.S. Special 
Operations Command’s Naval Small Craft Instruction 
and Technical Training School and other U.S. schools. 
The units train in boarding, inspection, and commu-
nications procedures, boat maintenance, reaction 
shooting, and search of hidden compartments, among 
other skills. 

“We have the spirit, willpower, interest, and love for 
our country to do the job we have to do,” said COFEN’s 
commander. “We collaborate to reduce violence rates in 
our territory, and we contribute to the international effort 
to minimize the impact of narcotrafficking.”  

YEAR COCAINE SEIZED  
 (IN KILOGRAMS)
2010 5,296
2011 426
2012 3,366
2013 2,772
2014 2,009
2015 2,194
2016 6,558
2017 10,341
2018* 13,688*

Source: COFEN *Until August 15, 2018
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FORÇAS ESPECIAIS DA COLÔMBIA:

sucesso 
operacional 
através do 

trabalho conjunto

74 DIÁLOGO       Fórum das Américas 



www.dialogo-americas.com 75Fórum das Américas       DIÁLOGO

as operações do Comando 
Conjunto de Operações 
Especiais (CCOES) das 

Forças Militares da Colômbia 
adotam o lema “Homens 
especiais para cumprir missões 
especiais”. Seu comandante, o 
General de Brigada do Exército 
Jorge Arturo Salgado Restrepo 
exalta o trabalho do seu pessoal 
especializado, principalmente 
contra a subversão. O CCOES 
se consolidou como comando 
conjunto em abril de 2009. 
Desde então, já atingiu suces-
sos operacionais que deram 

renome internacional às Forças 
Militares, pois foi sob a sua 
liderança que o país conseguiu 
neutralizar as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia 
(FARC).

O Gen Bda Salgado está 
empenhado na contínua profis-
sionalização do seu pessoal. O 
oficial general conversou com 
Diálogo durante uma visita 
às instalações do CCOES em 
Bogotá e falou sobre as capaci-
dades desses homens, o treina-
mento, o trabalho interagências 
e outros temas.

The operations of the Colombian 
Military Forces’ Joint Special 
Operations Command (CCOES, 
in Spanish) follow the motto 
“Special people to complete 
special missions.” Army Major 
General Jorge Arturo Salgado 
Restrepo, CCOES’s commander, 
praises the work of its specialized 
personnel, particularly against 
revolt. CCOES was consolidated 
as a joint command in April 
2009. Since then, its operational 
achievements in neutralizing the 
Revolutionary Armed Forces of 
Colombia (FARC, in Spanish) 
gave the Military Forces an inter-
national reputation.

Maj. Gen. Salgado is commit-
ted to the continuous profes-
sionalization of his personnel. 
He spoke with Diálogo during a 
visit to CCOES’s headquarters in 
Bogota, where he talked about 
the units’ capabilities, their 
training, interagency work, and 
other topics. 

The Colombian Military 
Forces’ Joint Special 
Operations Command 
focuses on high strategic 
value targets with the best 
operational and intelligence 
capabilities in the country.

GERALDINE COOK/DIÁLOGO
PHOTOS: CCOES

Colombian 
Special Forces: 
Operational Success 
Through Joint Work

O Comando Conjunto de Operações 
Especiais das Forças Militares da Colômbia 

se concentra em alvos de alto valor estratégico 
e conta com as melhores capacidades 
operacionais e de inteligência do país.

Colombian Army Major General Jorge Arturo 
Salgado Restrepo, commander of CCOES, 
said that neutralizing FARC’s secretariat has 
been the institution’s biggest achievement.

O General de Divisão do Exército da Colômbia Jorge Arturo Salgado Restrepo, 
comandante do CCOES, afirmou que o maior logro militar da instituição foi 
neutralizar a liderança das FARC.



Diálogo: Qual é a missão do CCOES? Como o CCOES é formado?
General de Brigada Jorge Arturo Salgado Restrepo, 
comandante do Comando Conjunto de Operações Especiais 
das Forças Militares da Colômbia: Nossa missão é realizar 
operações contra alvos de alto valor estratégico. Para 
alcançar este objetivo, integramos nossas capacida-
des de inteligência e operacionais com as das Forças 
Militares e da Polícia Nacional. Na Colômbia, a 
Polícia Nacional está sob o comando do setor de 
defesa, e trabalhamos lado a lado com eles.

O CCOES é composto por três componentes: 
o terrestre, que inclui a Divisão de Forças Especiais 
do Exército da Colômbia (DIVFE), formado por 
três regimentos e três batalhões com cerca de 4.000 
homens; o componente aéreo, com o Grupo de 
Operações Especiais Aéreas (GROEA); e o compo-
nente da Marinha, formado pelo Batalhão de Forças 
Especiais do Corpo de Fuzileiros Navais, cada um 
com suas capacidades. Quando recebemos uma 
missão, fazemos uma análise total do ambiente opera-
cional e decidimos qual é a capacidade ideal que deve-
mos utilizar, de acordo com fatores como inimigo, 
tempo, terreno, tropas disponíveis etc. Paralelamente 
a esses componentes, contamos com a Agrupação de 
Forças Especiais Antiterroristas Urbanas (AFEAU).

Diálogo: Quais são os objetivos do CCOES a médio e 
longo prazo?
Gen Bda Salgado: Nosso objetivo principal é contri-
buir para derrotar o sistema de ameaça persistente, 
tal como define o plano de guerra Victoria Plus. Este 
sistema de ameaça persistente engloba seis subsiste-
mas: o armado, o de redes de apoio, o de recursos, o 
de território, o político e o de comando e controle. 
O CCOES tem a missão de atacar o subsistema de 
comando e controle. Sob uma diretriz do ministro da 
Defesa, nós nos reunimos com as agências de inteli-
gência, e em comum acordo determinamos os alvos 
estratégicos de alto valor do país. Contamos também 
com os planos de segurança e fronteira com os países 
vizinhos, onde cumprimos uma missão de ataques a 
alvos de alto valor estratégico.

O CCOES se transformou. A assinatura do 
processo de paz com as FARC forçou uma trans-
formação completa das Forças Armadas e nós não 
ficamos alheios a essa mudança. Antes era mais fácil 
determinar todos os alvos de alto valor estratégico 
de acordo com a própria organização estrutural da 
ameaça. Hoje em dia a ameaça é diferente, pois já 
temos grupos armados organizados com muitas impli-
cações e atuações do narcotráfico; portanto, definir os 
líderes e os alvos de alto valor se torna cada vez mais 
complexo. Este é um grande desafio que enfrentamos 
muito bem.

Diálogo: What’s CCOES’s mission? What does CCOES  
consist of?
Major General Jorge Arturo Salgado Restrepo, commander 
of the Colombian Military Forces’ Joint Special Operations 
Command:  Our mission is to conduct operations against 
high strategic value targets. To do so, we joined our 
intelligence and operational capabilities with the 
Military Forces and the National Police. In Colombia, 
the National Police is under the umbrella of the 
defense sector, and we work with them very closely.

CCOES consists of three components: the land 
component, grouping together the Colombian Army’s 
Special Forces Division (DIVFE, in Spanish), with its 
three regiments and three battalions of about 4,000 
elements. We have the air component with the Special 
Air Operations Group (GROEA, in Spanish), and the 
Navy component, which consists of the Marine Corps 
Special Forces Battalion, both with their own capabili-
ties. When a mission is assigned to us, we conduct a 
thorough analysis of the operational environment and 
then decide on the ideal capability to use, based on 
several factors: enemy, time, terrain, and troops available, 
among others. In addition to these components, we have 
the Special Operations Urban Counter-terrorism Group 
(AFEAU, in Spanish). 

Diálogo: What are the short and long-term objectives of CCOES? 
Maj. Gen. Salgado: Our main objective is to defeat the 
persistent threat system, as defined by the Victoria 
Plus war plan. This persistent threat system has six 
subsystems: first, the armed one; second, support 
networks; third, resources; fourth, territory; fifth, 
political; and sixth, command and control. CCOES’s 
mission is to attack the command and control subsys-
tem. Under the direction of the minister of Defense, 
we meet with intelligence agencies to identify the 
country’s high strategic value targets. We also have 
security and border plans with neighboring countries, 
where we conduct missions to attack high strategic 
value targets.

CCOES evolved. Signing the peace process with 
FARC compelled a full transformation of the mili-
tary, and we were not exempt from this. In the past, it 
was easier to determine all high strategic value targets 
because of the structural organization of the threat. 
Today, the threat is different; there are organized armed 
groups with a lot of involvement in narcotrafficking, 
so identifying leaders and high strategic value targets 
became more complex. This is a major challenge we 
assumed very well.

Diálogo: What are CCOES’s achievements since its creation? 
Maj. Gen. Salgado: There is no question that CCOES was 
a fundamental part in defeating FARC. We neutralized 
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Os integrantes da AFEAU são treinados para 
neutralizar ações terroristas na Colômbia.

AFEAU members train to neutralize terrorist 
acts in Colombia. 
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Diálogo: Quais foram as conquistas do CCOES desde a sua criação?
Gen Bda Salgado: O CCOES – digo sem medo de estar errado – 
foi uma peça fundamental para a derrota das FARC. O fato de 
termos neutralizado 90 por cento do subsistema de comando e 
controle da organização, sem dúvida, os levou a uma nego-
ciação a partir de uma posição mais debilitada do que a que 
tinham quando começamos a atuar, em 2009. A neutralização 
desse secretariado das FARC foi a maior conquista do CCOES.

Diálogo: As forças especiais da Colômbia gozam de prestígio internacio-
nal muito alto com operações como a Jaque, Armagedón, Camaleón e 
Odiseo. A que se atribui o sucesso dessas operações?
Gen Bda Salgado: Sem dúvida, a um treinamento muito rigoroso 
e, especialmente, a uma capacitação, atualização e moderni-
zação da doutrina e do intercâmbio de conhecimentos com 
outros países, onde, evidentemente, os Estados Unidos ocupam 
o primeiro lugar. O CCOES é uma organização que nasceu 
pelas mãos dos Estados Unidos; trata-se de um exército cuja 
criação foi acompanhada de perto pelo Exército dos EUA, pelas 
Forças Militares e pelo próprio país. Ter dado esses primeiros 
passos junto com os EUA nos elevou a esses altos padrões.

Diálogo: O CCOES é considerado um componente interagências. Como se 
desenvolve essa coordenação de interoperacionalidade?
Gen Bda Salgado: Trabalhamos com alguns tanques de plane-
jamento operacional estratégico (TPOE), que são mesas de 
trabalho formadas pelo CCOES, pela inteligência da Polícia 
Nacional, pelo Corpo Técnico de Investigações e por outras 
agências nacionais e dos EUA. Através da política ministerial 
que define os alvos de alto valor estratégico, são designados os 
alvos a cada TPOE, os quais são monitorados 24 horas por dia. 
Os TPOE constroem esse alvo através de informações e inteli-
gência obtidas em nível nacional. Esse sistema cria um modelo 
matemático que nos acende a luz verde para que o tornemos 
operacional.

Diálogo: Os meios de comunicação caracterizaram as forças especiais como o 
pior pesadelo do narcotráfico e das guerrilhas. A que se atribui esse rótulo e 
quais são as suas maiores conquistas no processo de paz da Colômbia?
Gen Bda Salgado: O Exército da Colômbia, e as Forças Militares 
em geral, são as instituições mais queridas do nosso país há 
anos, devido à confiança que depositam em nós. Recebemos 
esse elogio com enorme orgulho e carinho porque vivemos e 
existimos para a Colômbia. Os meios de comunicação fazem 
parte de todos esses sistemas. Na década de 1990 havia alguns 
líderes de renome no narcotráfico, muito brutais e sangren-
tos, que causaram muitos danos à Colômbias. Muitos chefes 
das FARC e, de alguma maneira, o país, sentiram naquele 
momento que não conseguiríamos derrotar as FARC, que 
a organização era invencível. No entanto, graças a esse tipo 
de capacidades como o CCOES, conseguimos demonstrar o 
contrário. Nada substitui essa percepção direta nacional de ver 
neutralizadas todas essas estruturas de comando e controle de 
terroristas e do narcotráfico.

90 percent of their command and control subsystem, 
which forced them to negotiate from a weaker position 
than when we started in 2009. Neutralizing the FARC’s 
secretariat was CCOES’s greatest achievement.

Diálogo: The Colombian special forces have remarkable inter-
national prestige with operations such as Jaque, Armageddon 
(Armagedón), Chameleon (Camaleón), and Odysseus (Odiseo). To 
what do you attribute the success of these operations?
Maj. Gen. Salgado: Without a doubt, very rigorous training, 
especially instruction, revision, doctrine modernization, 
and knowledge exchange with other countries, with 
the United States topping the list, of course. CCOES 
is an organization that arose with help from the United 
States; this is an army whose creation received the strong 
support of the U.S. Army, the U.S. military, and the 
nation itself. Taking those first steps with them helped us 
reach these high standards. 

Diálogo: CCOES is considered to be an interagency component. 
How do you develop that interoperability coordination?
Maj. Gen. Salgado: We work with strategic operational 
think tanks (TPOE, in Spanish), which are working 
groups comprising CCOES and intelligence from the 
National Police, the Technical Investigation Corps, 
and other Colombian and U.S. agencies. Through the 
ministerial directive that defines high strategic value 
targets, each TPOE is assigned targets to monitor around 
the clock. TPOE build that target with information and 
intelligence obtained at the national level. This system 
creates a mathematical model that gives us the green light 
to make it operational.

Diálogo: The press characterized the special forces as narcotraf-
ficking and guerrillas’ worst nightmare. Could you tell us why? 
What are their greatest achievements in the Colombian peace 
process?
Maj. Gen. Salgado: For years, the Colombian Army and the 
Military Forces in general have been the most appreciated 
institutions in our country, because we are trusted. We 
receive these comments with great pride and affection, 
because we live and exist for Colombia. The media 
are part of all these systems. In the 1990s, there were 
high-profile narcotraffickers who were very cruel and 
bloodthirsty and hurt our country enormously. Many 
FARC leaders—and somehow the country—felt at the 
time that we wouldn’t be able to defeat FARC, as they 
were invincible. However, with these kinds of capabili-
ties, such as those of CCOES, we proved them wrong. 
There’s nothing like the nation seeing that those terrorist 
and narcotrafficking command and control structures 
have been destroyed.
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A precisão no disparo e a identificação 
rápida de alvos são algumas das 
capacidades contraterrorismo da AFEAU. 

Precision shooting and identifying 
targets quickly are some of AFEAU’s 
counterterrorism skills.
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Diálogo: Que tipo de relação as Forças de Operações 
Especiais da Colômbia mantêm com os Estados Unidos 
e com outras nações parceiras da região?
Gen Bda Salgado: Temos uma relação diária e 
pessoal com os Estados Unidos. Com as forças 
especiais do Exército dos EUA temos uma 
relação permanente e constante em todos os 
componentes de capacidade, já que contamos 
com seus membros em nossa organização, os 
quais nos acompanham em todos os nossos 
processos, como os temas de doutrina, organi-
zação, treinamento, pessoal, sustentabilidade e 
logística. Mantemos intercâmbios com outros 
países, treinamos vários países aqui, participamos 
de seminários e de competições como o Fuerzas 
Comando.

Diálogo: A Escola de Forças Especiais tem uma longa 
trajetória de preparação dos seus integrantes. Qual 
é o tipo de treinamento que eles recebem? O senhor 
poderia falar sobre a projeção da escola no âmbito 
internacional? A escola realiza algum tipo de treina-
mento em nível internacional, particularmente com os 
Estados Unidos?
Gen Bda Salgado: A Escola de Forças Especiais é 
um componente fundamental no nosso sistema, 
portanto nos integramos nos processos de capa-
citação e treinamento. Nossos oficiais, suboficiais 
e nosso pessoal realizam os cursos de forças 
especiais para combater nos ambientes terrestres, 
aéreos e aquáticos. Realizamos uma retroalimen-
tação de forma permanente daquilo que ocorre 
no campo de combate, visto que essas guerras 
assimétricas são muito dinâmicas e mutantes. O 
que fazíamos há dois anos o inimigo já aprendeu 
e não é mais eficaz. Trata-se de um processo de 
aprendizado permanente e a nossa escola está 
na vanguarda de todos esses processos de lições 
aprendidas.

A escola tem projeção em nível internacio-
nal, pois ali são preparados alguns dos oficiais e 
suboficiais de países como o Brasil, Chile, Equador, Panamá 
e México, entre outros, em cursos de salto livre, mergulho 
e combate, de diferentes capacidades. Temos uma projeção 
internacional muito especial e caminhamos lado a lado com 
os EUA, o que queremos ampliar para melhorar as capacida-
des do treinamento compartilhado.

Muitos dos nossos homens participam de uma grande 
diversidade de cursos no sistema de operações especiais 
dos EUA sobre temas individuais e de grupos e, ao mesmo 
tempo, militares americanos treinam nosso pessoal em 
determinadas capacidades, tais como infiltrações em grande 
altura, paraquedismo, movimentação em parapente e 

atiradores de alta precisão. Nós vamos aos Estados Unidos 
para treinar desde os cursos básicos, como o de ranger, até os 
cursos técnicos de manejo de sistemas, rádios, de toda uma 
variedade de capacidades e materiais utilizados nas operações 
especiais.

Diálogo: Qual é a mensagem que o senhor tem para as Forças de 
Operações Especiais do hemisfério?
Gen Bda Salgado: Parabenizar todos os homens das forças 
especiais porque nós somos a esperança dos povos. Aqui na 
Colômbia sempre encontrarão forças especiais parceiras, 
abertas e dispostas a aprender.  
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Diálogo: What’s the relationship between the Colombian 
Special Operations Forces and the United States and other 
partner nations in the region?
Maj. Gen. Salgado: We have a personal, daily rela-
tionship with the United States. With the U.S. 
Army Special Forces, we have an ongoing and cons-
tant relationship in all aspects of capability, since 
their personnel help in our organization and support 
us in all our processes, such as doctrine, organiza-
tion, training, personnel, sustainability, and logistics 
issues. We have exchanges with other countries; 
we train service members of several countries here; 

and we attend seminars and participate in the 
Fuerzas Comando competition.

Diálogo: The Special Forces Academy has a great 
track record in personnel instruction. What kind 
of training do they get? Could you tell us about 
the reputation of the school at the international 
level? Do you conduct some kind of training at 
the international level, particularly with the 
United States?
Maj. Gen. Salgado: The Special Forces Academy 
is an essential component in our system, so we 
are part of the training and instruction proces-
ses. Our officers, noncommissioned officers 
(NCOs), and personnel carry out special 
forces courses to fight in land, air, and water 
environments. We provide constant feedback 
on what happens in the battlefield, since 
these asymmetrical wars are very dynamic and 
changing. The enemy already learned what we 
did two years ago, so it’s no longer effective. 
It’s a constant learning process, and our school 
spearheads all the processes of lessons learned. 

The school has an international reputation 
because officers and NCOs of Brazil, Chile, 
Ecuador, Panama, and Mexico, among others, 
train in free fall, diving, combat, and other 
courses for different capabilities. We have a 
very special international outreach in close 
cooperation with the United States, which we 
would like to expand to improve shared train-
ing capabilities.

Many of our personnel participate in a 
wide variety of courses within the U.S. special 
operations system, on either individual or 
group topics, while we have U.S. staff who 
train our members in certain skills, such 
as high-altitude infiltrations, parachuting, 
paragliding, and high-precision snipers. We go 
to the United States to get training, from basic 
training, such as the ranger course, to techni-

cal courses such as system management, radio, and 
the whole range of capabilities and materials used in 
special operations.

Diálogo: What’s your message to Special Operations Forces 
of the hemisphere?
Maj. Gen. Salgado: I’d like to congratulate all the 
special operations personnel, because we are the 
hope of the people. Here in Colombia you’ll  
always find friendly special forces willing and ready 
to learn.

A DIVFE treina seu pessoal de maneira contínua 
para a realização de missões em áreas de selva 
e montanhosas na Colômbia. 

DIVFE personnel continually train to conduct jungle 
and mountain operations in Colombia.
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FORÇAS ESPECIAIS 
DA COLÔMBIA NÃO 

DÃO TRÉGUA À LUTA 
CONTRA O TERRORISMO 

E A INSURGÊNCIA
O Comando Conjunto de 

Operações Especiais mudou 
a história do conflito 

armado no país.
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É 
dia 20 de janeiro de 2018 e os meios de 
comunicação da Colômbia informam que 
as Forças Militares prenderam Harvey 
Alberto Franco Holguín, conhecido 

como Arturo ou Pimpón, líder da Frente Heróis 
e Mártires, pertencente à Frente de Guerra 
Oriental do Exército de Libertação Nacional, 
alvo estratégico do Estado colombiano.

A operação militar realizada pelo Comando 
Conjunto de Operações Especiais (CCOES) 
das Forças Militares da Colômbia foi efetuada 
na localidade de Altamira de Pisba, estado de 
Boyacá. O indivíduo conhecido como Arturo 
era o responsável pelas ações terroristas nos 
estados de Arauca e Casanare, além de controlar 
as finanças provenientes da prática de extorsão e 
sequestros na região.

Esta operação bem-sucedida é uma das 
centenas de iniciativas do CCOES no ar, em 
terra e no mar, destacando seus homens de elite 
com o objetivo de não dar trégua à luta contra 
o terrorismo e a insurgência. “Nossa missão 
é realizar operações contra alvos de alto valor 
estratégico para desestabilizar as ações crimi-
nosas dos grupos armados organizados”, disse 
o General de Brigada do Exército Nacional 
da Colômbia Jorge Arturo Salgado Restrepo, 
comandante do CCOES (ver entrevista 
completa na página 74).

The Relentless 
Fight of Colombian 
Special Forces 
against 
Terrorism and 
Insurgency
The Joint Special Operations 
Command changed the 
history of armed conflict 
in Colombia.
GERALDINE COOK/DIÁLOGO 
PHOTOS: CCOES

GERALDINE COOK/DIÁLOGO 
FOTOS: CCOES

I t’s January 20, 2018, and Colombian 
media report that the Military Forces 
have neutralized Harvey Alberto 
Franco Holguín, alias Arturo or 

Pimpón, head of the Eastern War Front’s 
Frente Héroes y Mártires, a column of the 
National Liberation Army. Alias Arturo 
represented a strategic target for the 
Colombian government.

The Colombian Military Forces’ Joint 
Special Operations Command (CCOES, 
in Spanish) carried out the military 
operation in Altamira de Pisba, Boyacá 
department. Alias Arturo was respon-
sible for terrorist activities in Arauca and 
Casanare departments in addition to 
managing extortion and kidnapping earn-
ings in the region.

The successful operation is one of 
hundreds of air, land, and sea initiatives 
CCOES conducts, relentlessly deploy-
ing elite groups to counter terrorism and 
insurgency. “Our mission is to conduct 
operations against high-value strate-
gic targets to disrupt organized armed 
groups’ criminal acts,” said Colombian 
Army Major General Jorge Arturo 
Salgado Restrepo, commander of CCOES 
(see full interview on page 74).
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Trabalho conjunto, filosofia institucional
A modernização da doutrina, o rigoroso treinamento 
de seu pessoal e o intercâmbio de conhecimentos 
com outros países da região, especialmente com os 
Estados Unidos, são fatores que contribuíram para o 
sucesso operacional da instituição. “O CCOES é uma 
organização que nasceu pelas mãos dos Estados Unidos; 
trata-se de um exército cuja criação foi acompanhada 
de perto pelo Exército dos EUA, pelas Forças Militares 
e pelo próprio país”, afirmou o Gen Bda Salgado. O 
CCOES recebe apoio das Forças Especiais do Exército 
dos EUA em relação à doutrina, organização, treina-
mento, sustentabilidade e logística.

Treinamento e integração 
Os membros do CCOES treinam em conjunto na 
Escola de Forças Especiais para fortalecer os procedi-
mentos táticos em terra, água e ar com seus homólogos 
das forças das nações parceiras. Os homens do CCOES 
também participam de uma variedade de capacitações 
do Comando de Operações Especiais dos EUA, desde 
o curso ranger até infiltrações em grande altitude, para-
quedismo, movimentos em parapentes e atiradores de 
alta precisão, entre outros.

O CCOES é formado por componentes terrestres, 
aéreos e navais, além de uma Agrupação de Forças 

Especiais Antiterroristas Urbanas (AFEAU). O compo-
nente terrestre conta com a Divisão de Forças Especiais 
(DIVFE) do Exército; o aéreo com o Grupo de 
Operações Especiais Aéreas (GROEA); e o naval com 
o Batalhão de Forças Especiais do Corpo de Fuzileiros 
Navais (BFEIM em espanhol).

Componente terrestre: Divisão de Forças Especiais
As forças fazem a vigilância da selva, infiltram-se nas 
montanhas, navegam nos rios, descem em cordas e 
resgatam reféns. Quando não estão em missão, estão 
em treinamento. Esse é o dia a dia dos homens de elite 
da DIVFE, formada por três regimentos de forças espe-
ciais, um batalhão de apoio e serviços para as operações 
especiais e um batalhão de treinamento de comandos.

“Realizamos operações especiais conjuntas, coorde-
nadas, combinadas, interagências e interinstitucionais 
contra objetivos militares de alto valor estratégico, de 
interesse nacional e regional”, disse o General de Brigada 
do Exército Nacional da Colômbia Oswaldo Peña 
Bermeo, comandante da DIVFE. “Realizamos operações 
especiais conjuntas com o BFEIM e o componente da 
Força Aérea que permitem fortalecer o poder de combate 
nas operações realizadas pelo CCOES.”

O Gen Bda Peña lembrou que a Polícia Nacional 
apoia as operações coordenadas com informação e 

Membros do GROEA realizam um treinamento sobre operações de 
interferência ilícita em um aeroporto.

GROEA members train in illegal interference operations in an airport.
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Joint efforts, institutional philosophy
An updated doctrine, rigorous training of personnel, and 
knowledge exchanges with other countries in the region, 
especially with the United States, are some factors in the 
institution’s operational success. “CCOES is an organiza-
tion that arose with help from the United States; this is 
an army whose creation received the strong support of 
the U.S. Army, the U.S. military, and the nation itself,” 
Maj. Gen. Salgado said. CCOES counts with support 
from the U.S. Army Special Forces for its doctrine, orga-
nization, training, sustainability, and logistics. 

Training and integration
CCOES personnel conduct joint training at the Special 
Forces Academy to strengthen tactical procedures 
on land, sea, and air with counterparts from partner 
nations. CCOES elements also take part in many train-
ing activities of the U.S. Special Operations Command, 
such as the ranger course, high-altitude infiltrations, 
parachuting, paragliding, and high-precision snipers, 
among others.  

CCOES consists of land, air, and naval components 
and has a combined special forces urban counterterror-
ism group (AFEAU, in Spanish.) The land component 
includes the Army’s Special Forces Division (DIVFE, 
in Spanish); the air component consists of the Special 

Air Operations Group (GROEA, in Spanish); while the 
naval component includes the Marine Corps Special 
Forces Battalion (BFEIM, in Spanish.) 

Land component: Special Forces Division  
Units of the division monitor the jungle, infiltrate 
mountains, sail rivers, descend with ropes, and rescue 
hostages. When not on a mission, they train. This is 
the daily routine of elite members of DIVFE, which 
consists of three special forces regiments, a special oper-
ations support and service battalion, and a command 
training battalion. 

“We conduct joint, coordinated, combined, 
interagency, and interinstitutional special opera-
tions against high-value strategic military targets of 
national and regional interest,” said Colombian Army 
Brigadier General Oswaldo Peña Bermeo, commander 
of DIVFE. “We conduct joint special operations 
with BFEIM and the Air Force component, which 
strengthen combat power in CCOES’s operations.”

Brig. Gen. Peña said that the National Police 
supports coordinated operations with information 
and legal procedures to ensure their transparency. “We 
carry out military operations to guarantee security and 
defense of the population and its institutions, as well as 
territorial protection.”
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oferece apoio com os procedimentos jurídicos para 
dar transparência às operações. “Realizamos opera-
ções militares garantindo a segurança e a defesa 
da população, bem como de suas instituições e a 
proteção do território.”

Cada unidade de forças especiais se prepara 
para tarefas de treinamento básico, intermediário e 
avançado. O direito internacional humanitário e os 
direitos humanos fazem parte integral da capacita-
ção. “Um soldado de forças especiais terá em uma 
das mãos um fuzil, para defender o seu povo, e na 
outra a Constituição para cumprir a lei e legitimar 
suas ações”, acrescentou o Gen Bda Peña.

Componente naval: Batalhão de Forças Especiais do 
Corpo de Fuzileiros Navais 
“Nossos homens têm convicção e vocação; os 
que estão aqui querem nadar essa milha a mais 
para realizar a operação”, afirmou o Capitão de 
Fragata da Marinha Nacional da Colômbia Jorge 
Ernesto Mejía Giraldo, comandante do BFEIM. 
“Eles se arriscam, mas seu amor à pátria faz com 
que cumpram seu objetivo, não importa o que 
aconteça.”

Os soldados de elite do BFEIM realizam 
operações em cenários marítimos, fluviais e lacus-
tres desde a criação do batalhão, em 1991. Eles 
são submetidos a treinamentos desafiadores, onde 
põem à prova sua resistência física, mental e, sobre-
tudo, sua capacidade de sobrevivência na água. A 
infiltração fluvial, o mergulho tático, a sabotagem 
a plataformas marítimas, o desembarque anfíbio 
e a sobrevivência na água são algumas das suas 
capacidades específicas.

O CF Mejía garantiu que fazer parte do 
CCOES e trabalhar em conjunto com o Exército e 

a Força Aérea possibilitou que esses militares forta-
lecessem as suas próprias capacidades. “O CCOES 
criou uma sinergia entre todas as forças militares. 
Foi essa união que permitiu os bons resultados que 
eles alcançaram.”

Componente aéreo: Grupo de Operações Especiais Aéreas
Missões de iluminação, bombardeio, lançamento 
de paraquedistas, atiradores de plataforma aérea 
e pessoal de avaliação pós-aplicação do poder 
aéreo são algumas das capacidades singulares do 
GROEA. O grupo é formado pelo Esquadrão 
de Comandos de Operações Especiais Aéreas e 
pelo Esquadrão de Intervenção e Manobras com 
Explosivos.

“Integramos a Força Aérea com o CCOES 
através de diferentes coordenações de apoio 
de missões”, disse o Tenente-Coronel da Força 
Aérea Colombiana Pablo Cesar Pabón Forero, 
comandante do componente aéreo do CCOES. 
“Provemos a mobilidade das tropas, visto que 
realizamos operações em toda a extensão do país. 
Dali em diante, no âmbito do desenvolvimento 
das operações, realizamos as coordenações para que 
nossas aeronaves cumpram as missões de apoio de 
interdição, apoio aéreo próximo ou estratégico, 
entre outras.”

Um dos pontos fortes do CCOES, segundo 
o Ten Cel Pabón, é o planejamento estratégico 
conjunto. “Desde o início do planejamento de 
uma operação, já começamos a fazer a integração 
das forças militares”, afirmou. “Realizamos um 
trabalho conjunto com todos os componentes e 
inclusive com a Polícia Nacional, e a integração de 
todas as capacidades foi o que nos permitiu atingir 
resultados positivos.”
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Each special forces unit trains in basic, intermediate, and 
advanced operations. International humanitarian law and 
human rights are a crucial part of the training. “Special forces 
soldiers hold rifles in one hand to defend their people and the 
Constitution in the other to enforce the law and legitimize their 
actions,” Brig. Gen. Peña said. 

Naval component: Marine Special Forces Battalion
“Our men have conviction and a calling; those who are here 
want to swim that extra mile to complete the operation,” said 
Colombian Navy Lieutenant Colonel Jorge Ernesto Mejía 
Giraldo, BFEIM commander. “They take risks, but their love for 
their country makes them reach their goal no matter what.” 

BFEIM’s elite soldiers have been conducting operations in 
maritime, riverine, and lake environments from the time of the 
battalion’s inception, in 1991. They undergo challenging training, 
putting to the test physical and mental endurance and, above all, 
their capacity to survive in water environments. Riverine infiltra-
tion, tactical diving, sabotage of maritime platforms, amphibious 
landing, and water survival are some of their special skills. 

According to Lt. Col. Mejía, being part of CCOES and 
working jointly with the Army and Air Force allowed them  
to strengthen their own capabilities. “CCOES created a  
synergy between all the military forces. This union allowed  
for successful results.” 

Air component: Air Special Operations Group
Illumination, bombardment, and parachuting missions; launch-
ing paratroopers and air snipers; and assessing air power are some 
of GROEA’s unique capabilities. The group consists of the Air 
Special Operations Commands Squadron and the Intervention 
and Explosives Maneuvers Squadron. 

“We integrate the Air Force with CCOES through differ-
ent mission support coordination,” said Colombian Air Force 
Lieutenant Colonel Pablo Cesar Pabón Forero, commander of 
CCOES’s air component. “We provide troop mobility, since we 
conduct operations throughout the country. Then within those 
operations, we do the necessary coordination for our aircraft to 
conduct interdiction support missions and close air or strategic 
support, among others.” 

Um membro do GROEA 
realiza um salto livre 
com um paraquedas 
tático MJ-12 na ilha de 
San Andrés, Colômbia. 

A member of GROEA 
conducts a free-fall jump 
with a tactical MJ-12 
parachute, over San 
Andrés Island, Colombia.
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Agrupação de Forças Especiais 
Antiterroristas Urbanas (AFEAU)
A precisão e a reação imediata são elemen-
tos fundamentais do dia a dia dos homens da 
AFEAU, uma unidade conjunta combinada 
integrada pelas três forças militares da Colômbia. 
A coragem e a meticulosidade das suas ações se 
fazem presentes no momento em que realizam as 
operações de contraterrorismo urbano.

“Realizamos operações de forças especiais em 
áreas urbanas para alcançar objetivos de repercus-
são estratégica contra qualquer tipo de ameaças e 
para cumprir os objetivos do CCOES”, ressaltou o 
Major do Exército Nacional da Colômbia Yeison 
Javier Prada Solano, comandante da AFEAU. “O 
inimigo muda os seus procedimentos a cada dia e 
isso requer que nós também o façamos de maneira 
mais rápida. Nosso treinamento deve enfrentar o 
desconhecido e nenhuma operação pode ser igual; 
nós mudamos para que o inimigo não nos copie e 
se antecipe.”

A AFEAU nasceu em 1986 com o nome de 
Companhia de Forças Especiais Urbanas. Em 
1990 passou a ser uma unidade tática sob a atual 
denominação. Hoje é formada por seis destaca-
mentos táticos: dois do Exército, um da Marinha, 
um da Força Aérea e duas unidades combinadas 
das três forças.

A AFEAU conta com um treinamento de 
polígono, alvos para tiros que simulam o combate 
em recintos fechados e não convencionais, para 
formar seus atiradores de alta precisão. “Hoje em 
dia temos novas ameaças, com novas destrezas e 
capacidades”, acrescentou o Maj Prada. “Passamos 
de uma guerrilha à presença de grupos armados 
organizados que não têm ideologia política, mas 
sim um objetivo econômico, como é o caso do 
narcotráfico, e precisamos estar preparados.”

As Forças de Operações Especiais colombianas 
estão permanentemente em atividade operacional, 
segundo o Gen Bda Salgado. “O CCOES não se 
deterá nem descansará até neutralizar as ameaças 
à segurança nacional na Colômbia. O rigoroso 
treinamento, o trabalho interagências e a projeção 
internacional serão os seus fundamentos visando o 
futuro para consolidar seus objetivos estratégicos”, 
concluiu. “Nos vemos na reta de chegada para a 
vitória”, enfatizou antes de partir para uma nova 
operação estratégica.  

One of CCOES’s strengths is joint strategic 
planning, Lt. Col. Pabón said. “As soon as we start 
planning an operation, we start conducting military 
force integration,” he said. “We work jointly with 
all components, even with the National Police; the 
integration of all capabilities is what allowed us to 
have positive results.”

Special Operations Urban Counterterrorist Group 
Precision and immediate response are fundamental 
in the daily routine of AFEAU’s service members, 
a joint and combined unit comprising Colombia’s 
three military branches. Their urban counterter-
rorist operations demonstrate their courage and 
precision in action. 

“We carry out special forces operations in 
urban areas to target strategic objectives against 
any kind of threat and meet CCOES’s objectives,” 
said Army Major Yeison Javier Prada Solano, 
AFEAU commander. “The enemy changes their 
methods every day, which forces us to do the same, 
but faster. Our training teaches us to confront 
the unknown, and no operation can be the same; 
we swap so that the enemy doesn’t learn and 
anticipate.”

AFEAU was created in 1986 as the Urban 
Special Forces Company. In 1990, it became 
a tactical unit with its current name. Today, it 
consists of six tactical detachments: two Army, one 
Navy, one Air Force, and two units combining the 
three forces. 

AFEAU trains its high-precision snipers in 
shooting ranges equipped with enclosed, unconven-
tional premises enabling simulated combat. “Today, 
we have new threats with new skills and capabili-
ties,” Maj. Prada said. “We went from confronting 
a guerrilla to facing organized armed groups that 
have no political ideology but an economic goal, 
such as narcotrafficking. So we must be prepared.” 

According to Maj. Gen. Salgado, the 
Colombian Special Operations Forces conduct 
live operations non-stop. “CCOES won’t stop or 
rest until national security threats in Colombia are 
neutralized. Rigorous training, interagency work, 
and international projection will be their tenets to 
face the future and consolidate strategic goals,” he 
concluded. “We see ourselves as victorious,” he said 
before taking off for a new strategic operation.  

Os militares do BFEIM realizam operações 
em cenários marítimos, fluviais e lacustres. 

BFEIM members conduct operations in 
maritime, riverine, and lake environments.
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Chile e Estados Unidos
fortalecem interoperacionalidade 

durante Estrela Austral
O exercício bienal reúne forças especiais de 
ambos os países em um cenário simulado de 

conflito, com o objetivo de reforçar  
a segurança regional.

GUILLERMO SAAVEDRA/DIÁLOGO
FOTOS: MINISTÉRIO DA DEFESA DO CHILE
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Durante o exercício 
bianual Estrela Austral, 

forças especiais 
chilenas e dos EUA 
participam em uma 
missão fictícia para 

neutralizar células 
terroristas no deserto 

de Atacama, Chile.

During biennial exercise 
Southern Star, Chilean 

and U.S. special forces 
carry out a mock 

mission to neutralize 
terrorist cells in Chile’s 

Atacama Desert.



DDurante quase duas semanas, a região portuária de 
Antofagasta, no norte do Chile, foi o cenário de um 
treinamento conjunto combinado entre forças especiais 
do Chile e dos Estados Unidos. O exercício Estrela 
Austral 2018, coordenado pelo Estado-Maior Conjunto 
do Chile (EMCO), com o apoio do Comando de 
Operações Especiais, Sul dos EUA (SOCSOUTH), pôs 
à prova as unidades dos dois países em cenários simula-
dos no ar, no mar e em terra.

Realizado entre os dias 20 e 29 de agosto, o Estrela 
Austral 2018 reuniu 1.023 militares chilenos e 53 ameri-
canos. O Chile participou com a Brigada de Operações 
Especiais do Exército, o Comando de Forças Especiais 
da Marinha e o Grupamento de Forças Especiais da 
Força Aérea, enquanto os Estados Unidos contaram com 
o SOCSOUTH, o Sétimo Grupo de Forças Especiais do 
Exército, tropas do Comando Naval de Guerra Especial 
e unidades de Controle de Ataque Terminal Conjunto 
da Força Aérea, entre outros. Oficiais do Brasil, da 
Colômbia, da Espanha, do México, do Paraguai e do 
Reino Unido participaram como colaboradores.

O exercício bienal procura verificar os processos de 
planejamento, condução e comando dos participantes em 
cenários simulados conjuntos e combinados. O objetivo é 
fortalecer as capacidades operacionais e de interoperacio-
nalidade das forças especiais chilenas e americanas.

“O treinamento foi muito importante para os 
participantes”, disse à Diálogo o Primeiro-Sargento do 
Exército dos EUA Alexis Ramos, do setor de Relações 
Públicas do SOCSOUTH. “Sempre que podemos 
trabalhar junto com as nossas [nações] parceiras e trocar 
ideias, o resultado é muito positivo para ambos, porque 
oportunidades como essas nos permitem incrementar as 
nossas capacidades e a nossa interoperacionalidade.”

INTERVENÇÃO INTERNACIONAL
No deserto de Atacama, bem como na costa do Pacífico, 
em Antofagasta, os oficiais chilenos e americanos 
cumpriram suas tarefas com o objetivo de neutralizar 
as células terroristas e pôr fim aos conflitos internos 
que ameaçavam a ilha fictícia Chiland. Nesse cenário 
simulado, a Organização das Nações Unidas ordenou 
uma intervenção internacional com o envio de forças 
conjuntas combinadas para restabelecer a paz na ilha.

“Uma das vantagens [do lugar] é que ali existem 
zonas de voo militares que permitem a operação de voos 
noturnos durante as 24 horas e com menos restrições 
ao emprego de armamento e de munições reais”, disse 
à Diálogo o General de Brigada Pablo Müller Barbería, 
comandante da Força-Tarefa de Operações Especiais 
do Exército do Chile e líder das forças conjuntas 
combinadas do Estrela Austral 2018. “Além disso, há 

FFor almost two weeks, the port region of Antofagasta in north-
ern Chile was the scene of a joint and combined exercise for 
Chilean and U.S. special forces. Exercise Southern Star 2018, 
coordinated by the Chilean Joint Chiefs of Staff (EMCO, 
in Spanish) with the support of U.S. Special Operations 
Command South (SOCSOUTH), tested participating units in 
air, sea, and land simulated operations.

Southern Star 2018 gathered 1,023 Chilean and 53 U.S. 
service members, August 20-29. Chile participated with the 
Army Special Operations Brigade, the Navy Special Forces 
Command, and the Air Force Special Forces Group, while the 
U.S. counted on SOCSOUTH, the Army 7th Special Forces 
Group, troops of the Naval Special Warfare Command, and 
units of the Air Force Joint Terminal Attack Control, among 
others. Officers from Brazil, Colombia, Mexico, Paraguay, 
Spain, and the United Kingdom participated as observers.

The biennial exercise seeks to assess the planning, management, 
and command processes of participants in simulated joint and 
combined scenarios. The objective is to strengthen Chilean and 
U.S. special forces’ interoperability and operational capabilities.

“The training was very relevant for those who participated,” 
U.S. Army Sergeant First Class Alexis Ramos, Public Affairs, 
noncommissioned officer in charge, SOCSOUTH, told 
Diálogo. “Anytime we are able to rub elbows with our partners 
and exchange ideas is a great thing for both nations, because 
opportunities like these allow us to increase our capacities and 
interoperability.”

Strengthen Interoperability 
with Southern Star

Chile, US
The biennial exercise brings 

together the special forces of 
both nations in a simulated 

conflict scenario to reinforce 
regional security.

GUILLERMO SAAVEDRA/DIÁLOGO
PHOTOS: CHILEAN MINISTRY OF DEFENSE
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The biennial exercise seeks to assess the planning, management, and 
command processes of participants in simulated joint and combined 
scenarios. The goal is to strengthen Chilean and U.S. special forces’ 

interoperability and operational capabilities.

O exercício bienal procura verificar os processos 
de planejamento, condução e comando dos 

participantes em cenários simulados conjuntos e 
combinados. O objetivo é fortalecer as capacidades 
operacionais e de interoperacionalidade das forças 

especiais chilenas e americanas.

Helicóptero naval 
chileno durante o 
exercício Estrela 

Austral em Puerto 
Mejillones. 

Chilean naval 
helicopter during 

the Southern Star 
exercise in Puerto 

Mejillones.



INTERNATIONAL INTERVENTION
In the Atacama Desert and on the Pacific coast of Antofagasta, 
Chilean and U.S. officers joined forces to neutralize terrorist 
cells and put an end to internal conflicts affecting the fictitious 
island of Chiland. In a simulated scenario, the United Nations 
ordered an international intervention with the deployment of 
combined forces to restore peace on the island.

“One of the advantages [of the location] is that there are 
military flight zones that allow for 24-hour operations, night 
flights, and with less restrictions on the use of weapons and 
real ammunition,” Major General Pablo Müller Barbería, 
commander of the Chilean Army Special Operations Task 
Force and leader of the joint and combined forces of Southern 
Star 2018, told Diálogo. “There are also landing sites to 
carry out amphibious and insertion operations. Finally, the 
specific characteristics of the Chilean desert, with its different 
landscapes similar to Iraq and Afghanistan, makes it appealing 
for service members of partner nations who take part in the 
exercise.”

The scenarios included infiltration and extraction maneu-
vers in hostile territory, terrorist confrontations, hostage 
liberation, and rescue operations. The units also carried out 
boarding missions, air and land assaults, and cybersecurity 
operations to counter terrorist actions.  

Among the exercises carried out, Chilean Air Force F-16 
fighters overflew the steep hills of the desert and destroyed 
targets on land, allowing armored vehicles to move in and 
secure the area. Special Forces of the Chilean Army and their 
U.S. counterparts supported the operation on the ground with 
fast-rope insertion from helicopters. 

On another occasion, the special forces captured a 
merchant ship that refused to cooperate on the coast. Chilean 
Navy tactical divers boarded the ship from the Naval Aviation 
AS365 Dauphin helicopter, while U.S. Navy SEALS boarded 
from a Defender speedboat. The teams searched the ship with 
the support of air snipers.

“The simulated scenarios were designed to challenge the 
joint staff to think critically and work through the military 
decision-making process,” Sgt. 1st Class Ramos said. “The exer-
cise provided an opportunity to exercise planning, execution, 
support, and command and control procedures in a combined 
and joint environment at the operational and tactical level, 
helping us improve our shared understanding and capabilities.”

COMMITMENT TO REGIONAL SECURITY 
“The evaluation [of Southern Star 2018] was very positive. We 
verified, under high standards, the efficiency and deployment 
of capabilities of this type of special units that interoperated 
without any problem,” said Maj. Gen. Müller. “However, there 
are always lessons learned that allow us to improve integration 
processes and complement capabilities.”

Coordinated by EMCO and SOCSOUTH, Southern 
Star is carried out jointly in Chile since 2007. In 2009, troops 
from Brazil, Paraguay, and Uruguay joined the Chilean-U.S. 
training for the first and only time. Since 2015, the exercise 
alternates each year with U.S.-based Exercise Northern Star. 
The next edition of Southern Star will be in 2020.

locais de desembarque para as operações anfíbias e de 
inserção. Por fim, as características próprias do deserto 
chileno fazem com que seja um atrativo para os nossos 
amigos de outros países que participam do exercício, 
devido aos diversos cenários similares aos do Iraque e do 
Afeganistão.”

Os cenários incluíram manobras de infiltração e 
extração em território hostil, confrontos com terroristas, 
libertação de reféns e operações de resgate. Além disso, 
as unidades realizaram missões de abordagem, ofensivas 
aéreas e terrestres, bem como operações de segurança 
cibernética para combater as ações dos terroristas.

Alguns dos exercícios realizados incluíram caças 
F-16 da Força Aérea do Chile que sobrevoaram as 
colinas escarpadas do deserto e destruíram alvos em 
terra, permitindo a passagem dos veículos blindados 
para garantir a segurança da região. Forças especiais do 
Exército do Chile e suas homólogas americanas deram 
apoio à operação no terreno através da utilização de 
corda rápida partindo de helicópteros.

Em outra ocasião, operadores especiais capturaram 
um navio mercante na costa, que se recusava a cooperar. 
Os mergulhadores táticos da Marinha do Chile abor-
daram a embarcação a partir do helicóptero da Aviação 
Naval AS365 Dauphin, em conjunto com a unidade de 
elite da Marinha dos EUA (Navy SEALS), que aborda-
ram o navio a partir de uma lancha tipo go-fast classe 
Defender. As equipes realizaram o controle e a fiscaliza-
ção do navio com apoio de franco-atiradores no ar.

“Os cenários simulados foram projetados para desa-
fiar os membros do Estado-Maior Conjunto a pensar 
criticamente e desenvolver o processo militar de tomada 
de decisões”, explicou o 1º Sgt Ramos. “O exercício foi 
uma oportunidade para exercer o planejamento, a execu-
ção, o apoio e os procedimentos de comando e controle 
em um ambiente combinado em nível operacional e 
tático, para que possamos melhorar nossas capacidades e 
o entendimento que temos em comum.”

COMPROMISSO COM A SEGURANÇA 
REGIONAL
“A avaliação [do Estrela Austral 2018] é muito positiva, 
visto que pudemos comprovar a eficiência e o posiciona-
mento das capacidades deste tipo de unidades especiais 
com padrões muito elevados, interagindo sem qualquer 
problema”, disse o Gen Bda Müller. “No entanto, 
sempre restam lições aprendidas que nos permitem 
melhorar os processos de integração e complementação 
das capacidades.”

Coordenado pelo EMCO e pelo SOCSOUTH, 
o Estrela Austral é realizado de forma conjunta no 
Chile desde 2007. Em 2009, pela primeira e única vez, 
tropas do Brasil, do Paraguai e do Uruguai se uniram ao 
treinamento chileno-americano. Desde 2015, o exercício 
se alterna anualmente com o exercício Estrela do Norte, 
realizado nos EUA. A próxima edição do Estrela Austral 
será em 2020.




