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CAPA: Navios da Argentina, Brasil, Estados 
Unidos e Peru navegam em formação durante um 
dos exercícios de treinamento do UNITAS LX no 
Brasil, dia 24 de agosto de 2019. 

ON THE COVER: Naval ships from Argentina, 
Brazil, Peru, and the United States conduct naval 
formations during a training exercise for UNITAS 
LX in Brazil, on August 24, 2019.
PHOTO: U.S. MARINE CORPS SERGEANT DANIEL BARRIOSPIRELA

Í N D I C E
C O N T E N T S

JIATF Sul, um centro para a cooperação 
internacional em interdição de drogas
JIATF South: The Hub for International Cooperation 
on Drug Interdiction 

Operadores Especiais da Marinha do Brasil 
treinam com os Navy SEALs americanos 
Brazilian Navy Special Operators Train with 
US Navy SEALs

Fuerzas Comando 2019 ressalta capacidades 
de operadores especiais 
Fuerzas Comando 2019 Highlights Special 
Operations Capabilities

Super Tucanos participam pela primeira vez 
de um exercício combinado fora do Brasil
Super Tucanos Participate in Combined Exercise 
out of Brazil for the First Time

China não quer uma ordem mundial 
regida pela democracia
China Does Not Want a 
Democratic-Dominated World Order

UNITAS 2019 é exemplo de integração e 
interoperabilidade entre marinhas
UNITAS 2019: A Model for Integration and 
Interoperability Between Navies 

USCAP apoia a reconstrução de uma 
região mais segura
USCAP Helps Rebuild a Safer Region

Por que a Colômbia é o primeiro parceiro 
da OTAN na América Latina?
Why is Colombia NATO’s First Partner in Latin America?

OTAN comprometida a trabalhar com parceiros 
de todo o mundo que compartilham os
mesmos valores e interesses
NATO Committed to Working with Partners Around the World 
Who Share Values and Interests

Ajuda aos necessitados
Helping Those in Need

Carta de boas-vindas do 
Almirante de Esquadra Craig S. Faller
Welcome Letter from Admiral Craig S. Faller

Parcerias sólidas são a maneira de combater 
as in�uências malignas na América Latina 
e no Caribe
Strong Partnerships Are the Way to Counter Malign 
In�uence in Latin America and the Caribbean

Eles disseram
In Their Words

Fortalecimento holístico de parcerias
Holistic Strengthening of Partnership

O modelo do SPP:
Apoiar parcerias duradouras
The SPP Model:
Supporting Enduring Partnerships 

Dois veículos LCAC americanos se aproximam 
do litoral da Ilha da Marambaia, como parte 
do exercício UNITAS LX.

Two American LCAC vehicles approach 
the coast of Marambaia Island, as part of 
exercise UNITAS LX.
WAGNER ZIEGELMEYER, ESTÚDIO CRIA

4

6

10

12

22

30

36

44

48

52

60

66

74

78

82

Copydesk: Erica Norimar Denz, 
Nathalie Gouillou, Raúl Sánchez-Azuara.



4 DIÁLOGO       Fórum das Américas www.dialogo-americas.com 5Fórum das Américas       DIÁLOGO

Atenciosamente,

Craig S. Faller
Almirante de Esquadra da Marinha dos EUA
Comandante do SOUTHCOM

Dear Diálogo readers, 
In the eight months I’ve commanded U.S. Southern Command 
(SOUTHCOM), I’ve been impressed by the strengths and oppor-
tunities of the Western Hemisphere — a neighborhood we are 
privileged to share with so many nations with common values. These 
strengths and opportunities include like-minded democracies, wides-
pread respect for human rights, and the potential for even stronger 
military-to-military relationships.

But my eyes have also been opened to the urgency and comple-
xity of the challenges in our hemisphere. Our collective neigh-
borhood is under attack by a vicious circle of threats: corruption 
and transnational organized crime that erode effective governance, 
violent extremism, and the subversive influence of malign actors 
(China, Russia, Iran, Venezuela, and Cuba) that openly counter 
democracy and freedom across the theater. This hemisphere is now 
key terrain in the global competition for values, ideas, and ideals.

The vicious circle works like this: With every illegal activity, 
criminals and violent extremists undermine the rule of law and 
stability. We feel the impacts in our homeland, in the form of illegal 
drugs that cost our families and our nation tens of thousands of lives 
and billions of dollars every year. Our neighbors feel the impacts as 
violence and corruption cost lives, limit economic growth, and erode 
the rule of law. Instability and violence fuel migration crises that 
strain social and legal systems. External and malign state actors, who 
seek to shape a world consistent with their authoritarian models, 
exploit these conditions to expand their influence.

China is the most concerning of these malign state actors. While 
senior Chinese leaders talk about “win-win” cooperation, China’s 
opaque business practices fuel corruption, its illegal fishing threatens 
food security, and its telecommunications investments and access to 
space-tracking facilities put intellectual property, private data, and 
our military operations, as well as those of our allies, at risk.

Both China and Russia have gained access to regional space, 
telecommunications, and port facilities with potential military uses. 
China and Russia also export arms and expertise to prop up authori-
tarian regimes in Venezuela and Cuba.

Russia and Iran spread disinformation to sow distrust between 
nations of the hemisphere, and between governments and their own 
people. Iran, which has exported its state-sponsored terrorism to the 
Americas, maintains facilitation networks and raises funds through 
its proxy, the Lebanese Hezbollah.

How should we respond? The U.S. National Defense Strategy 
highlights the importance of alliances and partnerships — this is 
exactly right for SOUTHCOM, where strengthening partnerships is 
the best way to reduce threats and enhance our collective readiness 
and capability to meet global challenges.

That means building domain awareness — including in cybers-
pace — increasing partner capacity and sharing information so that 
we collectively do more to address mutual threats.

It also means capitalizing on our greatest strengths: trust and 
military professionalism. Our hemisphere is home to many capable 
and professional military and security forces eager to cooperate more 
with the U.S. We share an enduring promise to be present, reliable, 
and steadfast allies and partners.

Our primary competitive advantage is the unmatched quality of 
our education, training, doctrine, and leader development. 

In addition, our support and acquisition processes are trans-
parent. We work with our allies and partners to develop effective 

forces and institutions that reflect and protect the foundations of 
the international order: democracy, sovereignty, human rights, and 
the rule of law. The building blocks of our cooperation include 
intelligence sharing, engagements, education and training, personnel 
exchanges, and joint operations and exercises. Playing to our 
strengths means expanding these building blocks, especially 
education and training, in our neighborhood.

But to compete and win, we also need consistent military 
presence. Like athletes, we can’t compete if we’re not on the field.

When we are on the field, the impacts are positive. In Central 
America, our Joint Task Force Bravo and combined Marine Corps 
Special Purpose Marine Air-Ground Task Force are building collec-
tive capability and readiness in U.S., allied, and partner forces.

Across Latin America and the Caribbean, U.S. Navy Hospital 
Ship USNS Comfort, with its multinational team of medical 
professionals, is providing world-class care to populations in need, 
reducing suffering caused by the man-made crisis in Venezuela, and 
strengthening collective medical readiness and interoperability.

Coast Guard ships are force multipliers whenever they support 
the 22-nation Joint Interagency Task Force South, based in Key 
West, in interdicting illicit drug shipments. In the future, U.S. Navy 
platforms like the littoral combat ship could catalyze progress in 
building collective readiness and interoperability during multinatio-
nal operations and exercises in this hemisphere.

It is clear that focused, modest investments in our hemisphere — 
in presence, partnerships, and professionalism — will yield tremen-
dous returns for the United States, our allies, and our partners.

Everywhere I go, I hear about the importance of the Western 
Hemisphere — our neighborhood — to our national security. In 
addition to illicit trafficking and other traditional threats, allies and 
partners are sounding the alarm about the growing malign influence 
of aspiring great powers in our shared neighborhood.

The security threats are real. We must break the vicious circle. 
The time to act is now.

Estimados leitores da Diálogo,
Há oito meses sou comandante do Comando Sul dos Estados 
Unidos (SOUTHCOM) e, desde então, estou impressionado com 
a força e as oportunidades do hemisfério ocidental – uma vizi-
nhança que temos o privilégio de compartilhar com tantas nações 
com valores em comum. Essa fortaleza e essas oportunidades 
incluem as democracias semelhantes, o respeito generalizado pelos 
direitos humanos e o potencial para parcerias ainda mais fortes 
entre os militares.

Mas meus olhos também estão abertos para a urgência e a 
complexidade dos desafios do nosso hemisfério. Nossa vizinhança 
comum é alvo de ataques por parte de um círculo vicioso de amea-
ças: a corrupção e o crime organizado transnacional – que minam a 
governança efetiva –, o extremismo violento e a influência subver-
siva de agentes malignos (China, Rússia, Irã, Venezuela e Cuba), 
que afetam abertamente a democracia e a liberdade em todo o teatro 
de operações. Esse hemisfério é agora o terreno-chave da competição 
global por valores, ideias e ideais.

O círculo vicioso trabalha da seguinte maneira: com cada 
atividade ilegal, criminosos e extremistas violentos solapam o Estado 
de Direito e a estabilidade. Sentimos os impactos em nossa pátria, 
sob a forma de drogas ilícitas que custam às nossas famílias e à nossa 
pátria milhares de vidas e bilhões de dólares todos os anos. Nossos 
vizinhos sentem os impactos na medida em que a violência e a 
corrupção tiram vidas, limitam o crescimento econômico e minam 
o Estado de Direito. A instabilidade e a violência alimentam as 
crises migratórias que abalam os sistemas sociais e legais. Agentes 
estatais externos perniciosos, que buscam moldar um mundo de 
acordo com seus modelos autoritários, exploram essas condições 
para expandir sua influência.

A China é o mais preocupante desses agentes estatais malignos. 
Enquanto alguns dirigentes chineses falam em cooperação “vanta-
josa para todos”, as práticas comerciais obscuras do país alimentam 
a corrupção, a sua pesca ilegal ameaça a segurança alimentícia e seus 
investimentos em telecomunicações e o acesso às instalações espa-
ciais colocam em risco a propriedade intelectual, os dados privados e 
nossas operações militares, bem como as de nossos países amigos.

Tanto a China como a Rússia obtiveram acesso a instalações 
regionais espaciais, de telecomunicações e portuárias, com potencial 
de utilização militar. A China e a Rússia também exportam armas 
e expertise para alimentar os regimes autoritários da Venezuela e 
de Cuba.

A Rússia e o Irã disseminam a desinformação para espalhar a 
desconfiança entre as nações do hemisfério e entre os governos e 
seu próprio povo. O Irã, que exportou seu terrorismo com apoio 
estatal para as Américas, mantém redes facilitadoras e levanta fundos 
através de seu representante, o grupo libanês Hezbolá.

Como devemos responder? A Estratégia de Defesa Nacional 
dos EUA enfatiza a importância das alianças e parcerias, que é 
exatamente o que faz o SOUTHCOM, onde o fortalecimento das 
parcerias é a melhor maneira para reduzir ameaças e aumentar nossa 
prontidão e capacidade coletivas, para fazer face aos desafios globais.

Isso significa criar uma conscientização de domínio, que inclui 
o ciberespaço, aumentando a capacidade dos parceiros e comparti-
lhando informações, para que possamos fazer mais coletivamente 
para combater as ameaças comuns.

Isso também significa capitalizar nossas fortalezas: a confiança 
e o profissionalismo militar. Nosso hemisfério abriga muitas forças 

militares e de segurança capazes e profissionais, ávidas por cooperar 
mais com os EUA. Compartilhamos uma promessa duradoura de 
sermos aliados e parceiros presentes, confiáveis e inabaláveis.

Nossa principal vantagem competitiva é a inigualável qualidade 
do nosso desenvolvimento educativo, de treinamento, doutrina e 
liderança. 

Além disso, nosso apoio e nossos processos de aquisição são 
transparentes. Trabalhamos com as nações parceiras para desenvol-
ver forças e instituições efetivas que refletem e protegem as bases 
da ordem internacional: democracia, soberania, direitos humanos 
e Estado de Direito. Os fundamentos da nossa cooperação incluem 
compartilhamento de inteligência, engajamentos, educação e trei-
namento, intercâmbios de pessoal e operações e exercícios combina-
dos. Aproveitar nossas fortalezas significa expandir em nossa região 
esses fundamentos, especialmente a educação e o treinamento.

Mas, para competir e vencer, nós também precisamos ter uma 
consistente presença militar. Como os atletas, não podemos compe-
tir se não estivermos em campo.

Quando estamos em campo, os impactos são positivos. Na 
América Central, nossa Força-Tarefa Conjunta Bravo e a Força-
Tarefa Marinha Aeroterrestre para Fins Especiais do Corpo de 
Fuzileiros Navais estão criando capacitação e prontidão coletivas nas 
forças dos EUA, de seus amigos e parceiros.

Em toda a América Latina e no Caribe, o navio-hospital USNS 
Comfort, da Marinha dos EUA, com sua equipe multinacional de 
profissionais de saúde, está prestando assistência de alta qualidade 
às populações carentes, reduzindo o sofrimento causado pela crise 
criada na Venezuela e fortalecendo a prontidão médica e a interope-
rabilidade coletivas.

Navios da Guarda Costeira são multiplicadores da força onde 
quer que eles apoiem as 22 nações da Força-Tarefa Conjunta 
Interagencial Sul, com base em Key West, para interditar os carrega-
mentos de drogas ilícitas. Futuramente, as plataformas da Marinha 
dos EUA, como o navio de combate litorâneo, poderão catalisar 
os progressos para aprimorar a prontidão e a interoperabilidade 
coletivas durante as operações e os exercícios multinacionais nesse 
hemisfério.

É evidente que os investimentos modestos focados no nosso 
hemisfério – em presença, parcerias e profissionalismo – trarão gran-
des retornos para os Estados Unidos, nossos amigos e parceiros.

Aonde quer que eu vá, ouço falar sobre a importância que tem o 
hemisfério ocidental – nossa vizinhança – para a segurança nacional. 
Além do tráfico ilícito e de outras ameaças tradicionais, os amigos e 
parceiros estão soando o alarme para alertar quanto ao crescimento 
da influência maligna de aspirantes a grandes potências na região 
que compartilhamos.

As ameaças à segurança são reais. Precisamos interromper esse 
círculo vicioso. A hora de agir é agora.

Juan C
hiari/S
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U.S. Navy Admiral/SOUTHCOM Commander
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STRONG 
PARTNERSHIPS

Are the Way to Counter 
Malign Influence in Latin 

America and the Caribbean

Since assuming command of U.S. Southern 
Command (SOUTHCOM), U.S. Navy 
Admiral Craig S. Faller made something 
very clear: He has strong beliefs that 
malign state actors are working hard to 
gain a foothold in Latin America and 
the Caribbean, at the expense of good 
governance, anti-corruption efforts, and 
democratic values in the region. For Adm. 
Faller, strong partnerships are the only 
way to counter these efforts. To address 
this topic, the Noncommissioned Officer 
Development Program, and other important 
subjects, Diálogo spoke to Adm. Faller on 
the 18th Anniversary of the 9/11 attacks.

Diálogo: Desde que assumiu o comando, o senhor teve a 
oportunidade de visitar a maioria dos países da área de ação do 
SOUTHCOM. Qual a sua avaliação da região até o momento? 
Além disso, o senhor viu algo que não esperava, algo diferente, 
alguma situação interessante nessas viagens?

Almirante de Esquadra da Marinha dos EUA 
Craig S. Faller, comandante do Comando Sul dos 
Estados Unidos: Vejo grandes oportunidades nessa região. 
Desde o início vi essa região mais como uma vizinhança, 
porque temos muito em comum: valores, democracia, respeito 
aos direitos humanos, Estado de Direito e culturas similares. 
Minha primeira viagem à região ocorreu em agosto de 2018, 
como conselheiro militar sênior do secretário Jim Mattis 
[ex-secretário de Defesa dos EUA], e tudo o que tenho visto 
desde aquela primeira viagem só tem reforçado a ideia de 
que temos uma excelente oportunidade para desenvolver as 
sólidas relações entre militares que temos com nossos parcei-
ros. Contudo, apesar dessas oportunidades, existe um círculo 
vicioso de desafios que ameaçam esse hemisfério. Esses desafios 
incluem instituições fracas, corrupção, organizações criminosas 
transnacionais, extremismo violento e agentes malignos como 
a China e a Rússia. O que me abriu os olhos foi ver até que 
ponto a China também encontra oportunidades nesse hemis-
fério e como os chineses mudaram a direção do diálogo para 
uma abordagem e valores que não são compartilhados com as 
nações democráticas.

Diálogo: Como a sua experiência na região influenciou 
sua percepção da importância do idioma e da cultura, tanto 
em nível pessoal como do ponto de vista militar? O fato de 
o senhor ser casado com a filha de um brasileiro ajudou de 
alguma forma?

Alte Esq Faller: As culturas e conexões familiares que 
muitos de nós temos fazem parte dessa oportunidade compar-
tilhada. Meu sogro veio para os EUA ainda jovem e adotou os 
Estados Unidos como sua pátria, tornando-se cidadão ameri-
cano, mas ainda se considera brasileiro e criou sua família, 
inclusive minha esposa, para respeitar essa cultura e liberdade 
que desfrutam ambos os países. Isso realmente ajudou a moldar 
meu ponto de vista. Em consequência, acho que manter sólidas 
parcerias é essencial para seguir adiante. As parcerias foram 
criadas ao longo do tempo com base nos valores compartilha-
dos e no respeito mútuo com países como o Brasil, a Colômbia 
e as nações centro-americanas, para citar alguns deles.

Diálogo: O senhor já presidiu conferências de Defesa no 
Caribe, América Central e América do Sul (CANSEC, 
CENTSEC E SOUTHDEC, em inglês), os três mais impor-
tantes fóruns de defesa e segurança da região, patrocinados 
pelo Comando Sul dos EUA. Como o senhor pretende usar 
essas reuniões no futuro para ajudar o SOUTHCOM a 
cumprir sua missão?

Alte Esq Faller: Essas foram excelentes oportunidades para 
que minha equipe e eu pudéssemos ouvir e aprender. Para 
ser um bom parceiro, é preciso ouvir, aprender e respeitar as 

Diálogo: Since assuming command, you have had the 
opportunity to travel to most countries in SOUTHCOM’s 
area of responsibility. What is your assessment of the region 
so far? In addition, going further, have you seen something 
you didn’t expect, something different, any anecdotes from 
these trips?

U.S. Navy Admiral Craig S. Faller, commander of 
U.S. Southern Command: I see tremendous oppor-
tunities in this region. I initially thought that this region 
was more like a neighborhood, because we share so much 
in common: values, democracy, respect for human rights, 
rule of law, and similar cultures. My first trip to the region 
was in August 2018 with Secretary Jim Mattis [former U.S. 
Secretary of Defense] as his senior military advisor, and 
everything I’ve seen since that first trip has only reinforced 
the idea that we have a tremendous opportunity to grow the 
strong mil-to-mil relationships we have with our partners. 
Yet, despite that opportunity, there is a vicious circle of 
challenges that confront this hemisphere. Those challenges 
include weak institutions, corruption, transnational criminal 
organizations, violent extremists, and malign actors like 
China and Russia. The thing that has been an eye opener for 
me is the extent to which China sees an opportunity in this 

Desde que assumiu a liderança do Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM), o Almirante 
de Esquadra da Marinha dos EUA Craig S. Faller deixou uma coisa bem clara: está 
convencido de que agentes estatais com más intenções estão trabalhando com 
afinco para se estabelecerem na América Latina e no Caribe, em detrimento da boa 
governança, dos esforços anticorrupção e dos valores democráticos da região. Para 
o Alte Esq Faller, sólidas parcerias são a única maneira para combater esse mal. 
Para discutir sobre esse tema, sobre o Programa de Desenvolvimento de Graduados 
e outros tópicos importantes, Diálogo conversou com o Alte Esq Faller no dia do 18º 
aniversário dos ataques de 11 de setembro de 2001.

PARCERIAS

SÓLIDAS
  são a maneira de combater as 

influências malignas na 
América Latina e no Caribe

Adm. Faller’s wife, 
Martha Faller, has been 
a constant presence 
at SOUTHCOM since 
day one, participating 
in events such as the 
couples retreat, part of 
one of the commander’s 
three lines of effort, 
building our team.

A esposa do Almirante 
Faller, Martha Faller, 
tem sido uma presença 
constante no SOUTHCOM 
desde o primeiro dia, 
participando de eventos 
como o retiro de casais, 
parte de uma das três 
linhas de esforços do 
comandante: construir 
nossa equipe. 
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perspectivas dos demais. Iniciamos as parcerias bilateralmente, 
com chefes de defesa, ministros de segurança, qualquer que seja o 
ponto correto de entrada. Para mim foi uma oportunidade única 
de conhecer rapidamente meus principais parceiros, seus países, 
preocupações, desafios e onde estão as oportunidades para trabalhar 
em coisas práticas porque, afinal, todos os princípios de confiança 
e respeito mútuo são valores fundamentais da democracia, mas 
precisamos encontrar soluções práticas para a segurança de cada 
parceiro. Somos o Comando Sul dos EUA e, pela lei, nosso estatuto 
é defender a pátria e prover segurança ao cidadão e sua família, e a 
melhor maneira de fazer isso é através de sólidas parcerias. Essa é 
realmente nossa estratégia! E essas conferências ajudam a reforçar 
isso de forma significativa.

Diálogo: Paralelamente a essas conferências, é realizado o 
Seminário de Graduados Seniores. Creio que essa prática tenha sido 
introduzida pelo senhor. Qual a importância que dá ao Programa 
de Desenvolvimento de Graduados (NCO, em inglês)?

Alte Esq Faller: Os graduados são estrelas em ascensão e os 
verdadeiros líderes que formam a estrutura das nossas forças 
armadas, sejam o Exército, a Marinha, a Força Aérea, o Corpo de 
Fuzileiros Navais ou a Guarda Costeira. Nossa força como militares 
profissionais se apoia neles. Nós reunimos tudo isso em nossos 
programas de treinamento e educação, nos cursos iniciais para 
oficiais. No entanto, nem todos os nossos parceiros se dedicam 
exatamente ao mesmo modelo ou o incorporaram totalmente a seus 
programas, mas eu sei que eles querem fazê-lo. Eles querem emular 
o programa e nos veem como exemplos, por isso as considerações 
do Suboficial Bryan Zickefoose [Suboficial Adjunto de Comando 
do SOUTHCOM] e do WHINSEC [Instituto do Hemisfério 
Ocidental para a Cooperação em Segurança] sobre essa questão 
têm sido fundamentais para integrar a educação de nossas nações 
parceiras. Quando pensamos no que permite que as forças vençam, 
chegamos à conclusão de que elas devem ser profissionais. Em 
consequência, elas têm legitimidade perante a população, conquis-
tando corações e mentes; mas elas também devem ser capazes de 

lutar, respeitar os direitos humanos e a lei, respeitar a sociedade, 
incluindo a integração de gênero e, evidentemente, devem integrar 
o desenvolvimento dos graduados, respeitando as diferentes funções 
e culturas. O desenvolvimento dos graduados é fundamental para 
a legitimidade das forças profissionais e as nações parceiras estão 
agora trabalhando no desenvolvimento de seus graduados. O 
Brasil e a Colômbia se uniram ao curso PISAJE [Programa Integral 
para Graduados de Alta Hierarquia, em espanhol]; seus membros 
permanecem nos Estados Unidos por algumas semanas, e nós 
nos integramos com eles. É importante, faz a diferença e está se 
popularizando.

Diálogo: O senhor comanda o SOUTHCOM há quase um ano. 
Qual a principal lição aprendida até o momento?

Alte Esq Faller: Uma das principais coisas que eu aprendi 
desde que comecei a trabalhar aqui é que contamos com pessoas 
excelentes no SOUTHCOM; são profissionais maravilhosos, 
talentosos, apaixonados, que fazem coisas importantes pelo futuro 
deste hemisfério e pela segurança dos Estados Unidos, o que faz 
com que seja uma satisfação vir trabalhar todos os dias. Existem três 
linhas de esforços no nosso plano de campanha: criar nossa equipe, 
combater as ameaças e fortalecer as parcerias. A construção de nossa 
equipe requer um esforço coletivo para que ela seja cada vez melhor.

Diálogo: Hoje é um dia icônico para os EUA e para o mundo, o 
18º aniversário do ataque de 11 de setembro de 2001. O senhor 
gostaria de enviar alguma mensagem aos líderes militares seniores 
das nações parceiras?

Alte Esq Faller: Bem, eu creio que não podemos considerar a 
liberdade como garantida. Nossos valores compartilhados estão 
ameaçados e o 11 de setembro foi uma prova disso. Não podemos 
desistir de lutar. Temos que reconhecer que não é uma luta ciné-
tica; é uma luta por valores, educação e pelo futuro, o que requer 
diferentes abordagens. Realmente precisamos trabalhar em equipe, 
porque nenhuma nação pode fazer isso sozinha.

“Partnerships have been developed over time based on shared values and mutual respect, with 
countries like Brazil, Colombia, and Central American countries, just to name a few.”
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As parcerias foram criadas ao longo do tempo com base nos valores compartilhados e no respeito 
mútuo com países como o Brasil, a Colômbia e as nações centro-americanas, para citar alguns deles.”

hemisphere as well, and how they have shifted the dialogue 
to an approach and values that are not shared with democra-
tic nations. 

Diálogo: How has your experience in the region shaped 
your perception about the importance of language and 
culture on both a personal level and from a military point 
of view? The fact that you are married to the daughter 
(Martha) of a Brazilian-born citizen helped somehow? 

Adm. Faller: It’s part of that shared opportunity, the 
cultures and the family connections that many of us have. 
My father-in-law came to the U.S. at a young age and 
has adopted the United States as his home by becoming a 
U.S. citizen, but still considers himself Brazilian and has 
raised his family, including my wife, to respect that culture 
and the freedoms that both our countries enjoy. That 
has really helped to shape my point of view. As a result, 
I think that having strong partnerships is key to moving 
forward. Partnerships have been developed over time based 
on shared values and mutual respect, with countries like 
Brazil, Colombia, and Central American countries, just to 
name a few.

Diálogo: You have already chaired the Caribbean, the 
Central America, and South America Defense conferences 
(CANSEC, CENTSEC, and SOUTHDEC), the three 
major U.S. Southern Command-sponsored defense and 
security forums in the region. How do you intend to use 
these meetings in the future to help SOUTHCOM accom-
plish its mission?

Adm. Faller: Those were great opportunities for myself 
and our team to listen and learn. Part of being a good 
partner is listening, learning, and respecting the perspec-
tive of our partners. We begin partnerships on a bilateral 
basis, with chiefs of defense, security ministers, whatever 
the right entry point might be. For me it was a one-time, 
quick opportunity to get to know my key partners, their 
countries, concerns, challenges, and where the opportuni-
ties are to work on practical things because ultimately, all 
the principles of trust and mutual respect are fundamental 
values of democracy, but we have to deliver practical security 
solutions to each of our partners. We are United States 
Southern Command and by law, our charter is to defend 
the homeland and provide security to you and your family, 
and our best way of doing that is through strong partners-
hips. That’s our strategy, really! And these conferences help 
reinforce that in a very meaningful way.

Diálogo: Parallel to those conferences, the Senior Enlisted 
Leaders Seminar also takes place. I believe you introdu-
ced that practice. What importance do you place on the 
Noncommissioned Officer (NCO) Development Program? 

Adm. Faller: The NCOs are rising stars and the true 
leaders that form the backbone of our armed forces, whether 
that be in the Army, Navy, Air Force, Marines, or Coast 
Guard. Our strength as professional militaries lies in them. 
We brought that together in our training and education 
programs for the officers’ entry-level education. However, 
not all of our partners are devoted to the exact same model 
or have incorporated it fully into their programs, but I 
have found that they want to. They want to emulate that 
program and are looking to us for examples, so Sergeant 
Major Bryan Zickefoose [SOUTHCOM’s Command 
Sergeant Major] has been critical in taking point on this, as 
well as WHINSEC [the Western Hemisphere Institute for 
Security Cooperation], in terms of integrating education for 
our partner nations. You think about what enable forces to 
ultimately win and it’s the fact that they have to be profes-
sionals. As a result, they have legitimacy with the people, 
winning hearts and minds. But they have to be able to fight, 
have respect for human rights and law, respect for societies, 
including gender integration, and of course, they have to 
integrate NCO development, respecting different services 
and cultures. NCO development is critical to the legitimacy 
of professional forces, and partner nations are now develo-
ping their own NCO development. Brazil and Colombia 
joined in the PISAJE [Senior NCOs Integral Program, in 
Spanish] course, where they come to the United States for 
a few weeks and we integrate with them. It’s important, it’s 
making a difference, and it’s catching on.

Diálogo: You have been SOUTHCOM commander for 
almost a year now. What is the main lesson learned so far? 

Adm. Faller: One of the main things I have learned since 
starting work here is that we have such tremendous people 
at SOUTHCOM, wonderful, talented, passionate people 
who are doing great things for the future of this hemis-
phere and the security of the United States of America, 
and that makes it a joy to come to work every day. There 
are three lines of effort in our campaign plan: building our 
team, countering threats, and strengthening partnerships. 
Building our team is all about us and making our great 
team even better. 

Diálogo: Today is an iconic day for the U.S. and for the 
world, the 18th anniversary of 9/11. Do you have any 
messages for partner nations’ senior military leaders?

Adm. Faller: Well, I think that you can’t take freedom 
for granted. Our shared values are under assault and 9/11 
was an indicator of that. We can’t give up on the fight. We 
have to recognize it — it’s not a kinetic fight, it’s a fight for 
values, education, and the future, which requires different 
approaches. We really need to team together because not 
one nation can do this alone.
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GENERAL DE EXÉRCITO JORGE ORLANDO CÉLIZ KUONG,
comandante geral do Exército do Peru

“We are neighbors, and we share a series of threats. We talk about national security, 
but we also have a series of strengths that together would allow us 

to confront them [these threats] more successfully.”

ARMY GENERAL JORGE ORLANDO CÉLIZ KUONG, 
commander of the Peruvian Army

eles
DISSERAM
No período compreendido entre junho de 2018 e setembro de 2019, Diálogo teve a 
oportunidade de conversar com oficiais generais, ministros de Defesa e de Segurança Pública, 
além de outros militares e líderes regionais de praticamente todos os países da América Latina e 
do Caribe. Uma pequena amostra destas entrevistas se encontra nas próximas páginas.

Between June 2018 and September 2019, Diálogo had the opportunity to talk to general 
and flag officers, ministers of Defense and Public Security, and other military personnel and 
regional leaders from many Latin American and Caribbean countries. A few examples of these 
interviews are displayed in the pages ahead.

IN THEIR WORDS

“Somos vizinhos e compartilhamos uma série de ameaças. Falamos 
da segurança nacional, mas também temos vários pontos fortes, que 

nos permitirão enfrentar juntos essas ameaças com maior êxito.”

COMODORO TELLIS BETHEL,
comandante da Real Força de Defesa das Bahamas

“Tradewinds provides tactical and operational training in areas of interoperability, 
collaboration, information sharing, and partnership building for the purpose of countering 

illicit smuggling activities like narcotics and weapons, terrorism, as well as mitigating 
natural disasters and providing humanitarian assistance at the regional level.”

COMMODORE TELLIS BETHEL, 
commander of the Royal Bahamas Defence Force

“O Tradewinds oferece um treinamento tático e operacional nas 
áreas de interoperabilidade, colaboração, compartilhamento de 
informações e criação de parcerias, com o objetivo de combater 
atividades ilícitas como o contrabando de drogas e de armas, o 

terrorismo, bem como mitigar desastres naturais e prestar 
assistência humanitária no âmbito regional.”

“Nós precisamos respaldar as iniciativas que incentivem a colaboração e 
a cooperação das forças armadas das nações parceiras, contribuam para 
a estabilidade regional e ajudem a combater os crimes transnacionais. 

A CANSEC [Conferência de Segurança de Nações Caribenhas] 
é um exemplo de que podemos nos sentar à mesa, identificar 

ameaças e buscar soluções.”

“Nosso principal objetivo na Conferência de Segurança de Nações 
Caribenhas [CANSEC] é antecipar a criação de um acordo 

bilateral com a Guiana e estabelecer uma boa relação internacional 
com os exércitos de todas as nações parceiras, para que possamos 
trocar ideias e combater os criminosos, ao mesmo tempo em que 
cooperamos uns com os outros para levar segurança às nações.”

GENERAL DE BRIGADA DO EXÉRCITO 
BRAULIO ALCÁNTARA LÓPEZ,

vice-ministro da Defesa para Assuntos Militares 
da República Dominicana

CORONEL HENRI VAN AXELDONGEN,
comandante do Exército Nacional do Suriname

“We need to support the initiatives that foster collaboration and cooperation among 
partner nations’ armed forces, contribute to regional stability, and help counter 

transnational crime. CANSEC [Caribbean Nations Security Conference] proves that we can 
sit down together, identify threats, and look for solutions.”

“Our main goal at the Caribbean Nations Security Conference [CANSEC] is to anticipate 
the creation of a bilateral agreement with Guyana and to establish a good international 
relationship with all the partner nations’ armies, so we can exchange ideas and fight 

criminals as we cooperate with each other to bring security to the nations.”

DOMINICAN ARMY MAJOR GENERAL BRAULIO ALCÁNTARA LÓPEZ,
Defense vice minister for Military Affairs

COLONEL HENRI VAN AXELDONGEN,
 commander of the Suriname National Army
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CAPITÃO DE FRAGATA DA MARINHA 
DOS EUA ADDISON G. DANIEL,

comandante do Centro de Monitoramento Antidrogas 
de Comalapa, El Salvador

“We conduct counter illicit trafficking by, with, and through all of our partners
 in the region, in particular, Central American nations.”

U.S. NAVY COMMANDER ADDISON G. DANIEL,  
commanding of�cer of the Cooperative Security Location 

in Comalapa, El Salvador

“Nós combatemos o tráfico ilícito por, com e através de todas as 
nossas nações parceiras na região, especialmente 

os países centro-americanos.”

(Continua na página 28)
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FORTALECIMENTO 
HOLÍSTICO DE 
PARCERIAS
GENERAL DE BRIGADA DO EXÉRCITO DA COLÔMBIA JUAN CARLOS CORREA, 
DIRETOR DE EXERCÍCIOS E ASSUNTOS DE COALIZÃO (J7/9) DO COMANDO SUL DOS EUA

O exercício Fuerzas 
Comando aumenta a 
interoperabilidade, a 
cooperação e a confiança 
entre operadores especiais 
na região.  

Fuerzas Comando 
increases interoperability, 
cooperation, and trust 
among Special Operations 
Forces in the region.

ambiente volátil, incerto, complexo e ambí-
guo em que vivemos atualmente, as parcerias 
se tornaram a mais importante abordagem 
operacional para enfrentar os desafios globais 

e regionais. As ameaças à nossa segurança e à prosperidade 
regional não se definem pelas fronteiras físicas; elas operam 
através de múltiplos domínios (terrestre, marítimo, aéreo, 
espacial e ciberespacial) no hemisfério ocidental e global. 
Reconhecendo essa realidade, o Comando Sul dos EUA 
(SOUTHCOM) articula suas operações, atividades e inves-
timentos (OAI) em três linhas de esforços (LOE, em inglês) 
muito definidas, mas, ao mesmo tempo, interdependentes. 
“Fortalecimento de parcerias” se torna a primeira LOE do 
SOUTHCOM que representa a importância dos relacio-
namentos sólidos e da confiança para enfrentar os desafios 
na região. Existem ameaças à segurança nacional dos EUA 
ou à segurança e estabilidade dos nossos vizinhos, tais como 
o crime transnacional, o extremismo violento ou as ações 
nocivas de agentes estatais e não estatais. Portanto, a segunda 
LOE do SOUTHCOM é “Combate às ameaças”. Para que 
seja possível executar as LOEs anteriores, é necessário que 
haja mais do que estratégias, tarefas ou atividades; isso requer 

uma equipe capaz e articulada. “Construção da nossa equipe” 
é a terceira LOE do SOUTHCOM. Para que se atinja o 
nível necessário de eficiência e prontidão é preciso haver uma 
preparação intensa e contínua, e isso é o que este Comando 
faz diariamente.

O SOUTHCOM, através de seu quartel-general e seus 
componentes, leva a cabo essas LOEs na região e, mais 
precisamente, em sua área de atuação (AOR, em inglês), que 
é a América Central, a América do Sul e o Caribe. Este artigo 
mostra os esforços do Comando através de sua Diretoria J7/9 
(Exercícios e Assuntos de Coalizão) para fortalecer as parce-
rias, não apenas com os nossos países amigos, mas também 
com o governo dos EUA (USG, em inglês) e a sociedade 
civil, dando a essa abordagem uma perspectiva holística. A 
J7/9 atende ao empenho do comandante, alavancando parce-
rias, exercícios, operações de assuntos civis e atividades de 
assistência humanitária da sociedade em geral, para aumentar 
a segurança, a governança e a oportunidade econômica para 
deter agressões, derrotar ameaças, responder rapidamente 
às crises e criar capacidade regional (ver figura 1). A J7/9 
comanda a terceira LOE “Construção da nossa equipe”, e 
aprimora a primeira LOE “Fortalecimento de parcerias”.

the volatile, uncertain, complex, and ambiguous 
environment in which we live today, partnerships 
become the most important operational approach to 

face global and regional challenges. Threats to our regional 
security and prosperity are not delineated by physical borders; 
they operate across multi-domains (land, maritime, air, 
space, and cyberspace) within the Western Hemisphere and 
globally. Acknowledging this reality, U.S. Southern Command 

(SOUTHCOM) articulates its operations, activities, and 
investments (OAI) in three very delineated but, at the same 
time, interdependent lines of effort (LOE). “Strengthening 
Partnerships” becomes the first of SOUTHCOM’s LOEs 
depicting the importance of strong relationships and trust 
to face the challenges in the region. There are threats to U.S. 
national security or the security and stability of our neighbors 
such as transnational crime, violent extremism, or the malign 
actions of state and non-state actors. Therefore, the second 
LOE for this command is “Countering Threats.” Being able 
to execute the previous LOEs requires more than strategies, 
tasks or activities, it requires a capable and articulated team. 
“Building Our Team” is the third of SOUTHCOM’s LOEs. 
Achieving the required level of efficiency and readiness 
requires hard and continuous preparation and that is what this 
Command provides on a daily basis.

SOUTHCOM, through its headquarters (HQ) and 
components, accomplishes these LOEs in the region and 
more precisely in its area of responsibility (AOR), which is 
Central America, South America, and the Caribbean. This 
article focuses on the Command’s efforts through its J7/9 
(Exercises and Coalition Affairs) Directorate to strengthen 

HOLISTIC 
STRENGTHENING 
OF PARTNERSHIP
U.S. ARMY BRIGADIER GENERAL JUAN CARLOS CORREA, 
DIRECTOR, EXERCISES AND COALITION AFFAIRS (J7/9)
U.S. SOUTHERN COMMAND

IN

NO
U.S. ARMY SERGEANT 1ST CLASS ALEX RAMOS
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O SOUTHCOM é o primeiro e único comando comba-
tente a ter como diretor um general estrangeiro. O diretor 
da J7/9 é um general de brigada do Exército da Colômbia, o 
que significa um total reconhecimento da confiança e parce-
ria entre os EUA e as nações parceiras (PN, em inglês). A 
J7/9 encontrou métodos inovadores para alavancar a missão 
do SOUTHCOM, adotando uma atitude de “parceiro em 
primeiro lugar” para aproveitar o poder interagencial do 
USG, da sociedade civil e das parcerias com as PNs, para 
disponibilizar suas melhores capacidades para as OAI do 
Comando. Isso foi consumado através de um sem número 
de ferramentas que a J7/9 mobiliza, tais como treinamentos 
de comando, exercícios, ciência e tecnologia e operações civis 
e militares, resultando em contribuições importantes para 
a segurança nacional dos Estados Unidos. Essa organização 
permite que a diretoria faça uma abordagem holística da 
primeira LOE “Fortalecimento de parcerias”, tornando-
-se uma diretoria-chave para a promessa duradoura do 
SOUTHCOM.

Um dos métodos mais efetivos para fortalecer parcerias 
com nossas PNs é trabalhar juntos e criar confiança e  
interoperabilidade com base nos valores e princípios compar-
tilhados. Em nossa região, a maioria dos países também 
compartilha o respeito aos direitos humanos, ao Estado de 
Direito e à democracia. Ao mesmo tempo, enfrentamos 
desafios e ameaças similares que podem ser tratados com 
uma abordagem regional e holística que garanta a segurança, 
a estabilidade e a prosperidade de nossas nações e da região. 
Para tanto, a J7/9 do SOUTHCOM, através dos planos de 
sua Divisão de Treinamentos e Exercícios, coordena e super-
visiona a execução do Programa de Exercícios Combinados 
e os destacamentos selecionados para treinamento, 
visando a manter as forças treinadas e prontas, exercitar os 
planos de contingência, apoiar o Plano de Campanha do 
SOUTHCOM (SCP, em inglês) e atingir um nível de trei-
namento conjunto e combinado. O SOUTHCOM executa 
anualmente mais de 10 exercícios conjuntos/combinados e 
50 destacamentos para treinar o aprimoramento da pronti-
dão de mais de 8.000 parceiros militares, civis e interagen-
ciais dos EUA. Simultaneamente, esses exercícios envolvem 
militares de PN, forças de segurança e membros interagen-
ciais de 35 países, com uma média total de 3.500 pessoas 
treinadas por ano.

Os exercícios supervisionados pela J7/9 do SOUTHCOM 
são divididos em duas categorias mais amplas: exercícios 
operacionais e de interação de forças armadas estrangeiras 
(FMI, em inglês). A primeira categoria, a dos exercícios opera-
cionais, ajuda a criar prontidão na sede do SOUTHCOM, ao 
mesmo tempo em que tem um envolvimento robusto das PNs 
e/ou interagencial. A segunda categoria, a dos exercícios de 
FMI, se concentra no treinamento das forças dos EUA com as 
PNs na AOR. 

EXERCÍCIOS OPERACIONAIS

PANAMAX
O PANAMAX (PMX) é um exercício multinacional de posto 
de comando (CPX, em inglês), com foco na segurança do 

Canal do Panamá e suas cercanias. Esse exercício enfatiza o uso 
de operações combinadas/conjuntas para dar respostas holísti-
cas e integradas às ameaças transnacionais, às crises humanitá-
rias e aos desastres naturais. O PMX começou em 2003 com 
três países e se expandiu para incluir quase todas as nações da 
região. Em 2018, o CPX do PMX de ampla escala envolveu 
cerca de 2.050 militares dos EUA e 550 das 24 PNs convida-
das, incluindo uma fase de planejamento para ações durante 
as crises, sediada pelo Panamá. As PNs assumem a liderança 
para planejar e executar algumas partes do exercício. Em 
2020, a Argentina liderará o Componente Marítimo, o Brasil 
o Componente Terrestre, o Chile será o subcomandante da 
Força Multinacional, a Colômbia comandará o Componente 
Aéreo, o Peru encabeçará o Componente de Operações 
Especiais, e o Panamá dirigirá a Força-Tarefa Alpha.

PANAMAX ALPHA 
O PANAMAX ALPHA (PMX-A) é um exercício bilateral 
conjunto e combinado, planejado e executado pelo governo 
panamenho com os Estados Unidos. Semelhante ao PMX, 
o PMX-A também se concentra na segurança do Canal 
do Panamá e da região adjacente, para obter uma resposta 
holística e integrada às ameaças transnacionais, crises 
humanitárias e desastres naturais. O exercício é realizado em 
duas fases. A fase I consiste na instrução acadêmica apoiada 
pela Guarda Costeira dos EUA (USCG, em inglês), pela 
Agência de Redução da Ameaça à Defesa e pelo Instituto 
do Hemisfério Ocidental para a Cooperação em Segurança, 
além de um CPX focado nas medidas unilaterais de segu-
rança do Panamá. A fase II consiste no planejamento bilate-
ral e em um CPX com enfoque nas operações de segurança 
apoiadas pela Força-Tarefa Galleon da Guarda Nacional do 
Missouri, parceiro estatal do Panamá.

AVANÇO INTEGRADO
O Avanço Integrado (IA, em inglês) é um exercício exclusivo 
dos EUA criado para avaliar todas as soluções governamentais 
para enfrentar os desafios na AOR do SOUTHCOM e se 
dedica a melhorar nossa integração com os parceiros federais 
e locais, dentro do contexto dos planos de contingência do 
SOUTHCOM. O exercício é executado a cada dois anos 
como um CPX, com foco nas ações governamentais integrais 
de assistência humanitária/resposta a desastres (HA/DR, em 
inglês). O exercício é realizado em diversos locais, baseado nos 
cenários específicos onde o quartel-general e os componentes 
do SOUTHCOM interagem com as agências e organizações 
dos EUA. Em 2019, foram treinados mais de 2.000 membros 
do Departamento de Defesa dos EUA (DoD, em inglês) e 
parceiros interagenciais americanos, incluindo as agências 
nacionais, estaduais e locais.

FUSED RESPONSE 
O FUSED RESPONSE (FR) é um CPX operacional e 
um exercício de treinamento em campo (FTX, em inglês) 
liderado pelo Comando de Operações Especiais, Sul dos EUA 
(SOCSOUTH, em inglês), visando a melhorar o planeja-
mento das ações em crises, a prontidão, a interoperabilidade e 
a capacidade das forças de operações especiais (SOF, em 

partnerships, not only with our partners, but also with the U.S. 
government (USG) and civil society giving this approach a 
holistic perspective. The J7/9 achieves the commander’s intent 
by leveraging whole of society partnerships, exercises, civil affairs 
operations, and humanitarian assistance activities to advance 
security, governance, and economic opportunity to deter aggres-
sion, defeat threats, rapidly respond to crises, and build regional 
capacity. The J7/9 leads the third LOE “Building Our Team,” 
while enhancing the first LOE “Strengthening Partnerships.” 

SOUTHCOM is the first and only Combatant Command 
to have a foreign general officer as a director within its organiza-
tion. The J7/9 director is a Colombian Army brigadier general, 
which represents a total acknowledgment of trust and partner-
ship between the U.S. and partner nations (PN). The J7/9 has 
found innovative methods to further the SOUTHCOM mission 
by driving a “partner first” attitude to harness the power of the 
USG interagency, civil society, and PN partnerships to deliver the 
best capabilities to the Command’s OAIs. This has been accom-
plished through the myriad of tools J7/9 brings to bear such as 
command training, exercises, science and technology, and civil 
military operations, and has resulted in major contributions to the 
national security of the United States. This organization allows 
the directorate to have a holistic approach concerning the first 
LOE “Strengthening Partnerships,” becoming a key directorate for 
SOUTHCOM’s enduring promise.

One of the most effective ways to strengthen partnerships with 
our PNs is to work together and build trust and interoperability 
based on shared values and principles. In our region, most coun-
tries also share respect for human rights, rule of law, and demo-
cracy. At the same time, we face similar challenges and threats 
that should be addressed in a regional, holistic approach to ensure 
security, stability, and prosperity for our nations and the region. 
To achieve this, SOUTHCOM’s J7/9, through its Training and 
Exercise Division, plans, coordinates, and oversees execution of 
the Joint Exercise Program and selected deployments for training 
to maintain trained and ready forces, exercise contingency plans, 
support the SOUTHCOM Campaign Plan (SCP), and achieve 
joint and combined training. Each year SOUTHCOM executes 
more than 10 joint/combined exercises and 50 deployments for 
training to build readiness for over 8,000 U.S. military, civilian, 
and interagency partners. Simultaneously, these exercises involve 
PN military, security forces, and interagency members from 35 
nations for an average total of 3,500 personnel trained each year.

The exercises overseen by SOUTHCOM’s J7/9 are divided into 
two broad categories: operational and foreign military interaction 
(FMI) exercises. The first category, operational exercises, helps build 
readiness within the SOUTHCOM HQ while also having robust 
PN and/or interagency involvement. The second category, FMI 
exercises, focuses on U.S. forces training with PNs in the AOR. 

OPERATIONAL EXERCISES

PANAMAX
PANAMAX (PMX) is a multinational command post exercise 
(CPX) focused on the security of the Panama Canal and the 
surrounding region. This exercise stresses the use of combined/
joint operations to achieve holistic and integrated responses to 
transnational threats, humanitarian crises, and natural disas-
ters. PMX began in 2003 with three countries and has grown 
to include almost every country in the region. In 2018, PMX’s 
full scale CPX involved around 2,050 U.S. and 550 person-
nel from 24 invited PNs and included a crisis action planning 
phase hosted by Panama. PNs take the lead to plan and execute 
portions of the exercise. In 2020, Argentina will lead the 
Maritime Component, Brazil the Land Component, Chile will 
be the deputy commander of the Multinational Force, Colombia 
the Air Component, Peru the Special Operations Component, 
and Panama will lead Task Force Alpha.

PANAMAX ALPHA 
PANAMAX ALPHA (PMX-A) is a bilateral joint and combined 
exercise planned and executed by the Panamanian government 
with the United States. Similar to PMX, PMX-A also focuses on 
the security of the Panama Canal and the surrounding region to 
achieve a holistic and integrated response to transnational threats, 
humanitarian crises, and natural disasters. The exercise is conduc-
ted in two phases. Phase I consists of academic instruction suppor-
ted by the U.S. Coast Guard (USCG), Defense Threat Reduction 
Agency, and the Western Hemisphere Institute for Security 
Cooperation, and a CPX focused on unilateral security measures 
by Panama. Phase II consists of bilateral planning and a CPX focu-
sed on security operations supported by Task Force Galleon from 
the Missouri National Guard, Panama’s state partner.

Voluntários residentes da Ilha da Marambaia, na costa do Rio de 
Janeiro, participaram de um exercício de simulação de assistência 
humanitária posterior a uma catástrofe, durante o exercício 
multinacional UNITAS 2019. 

Resident volunteers from Marambaia Island, on the coast of Rio de 
Janeiro, participated in a post-disaster humanitarian aid simulation 
during the multinational exercise UNITAS 2019. 
MARCOS OMMATI/DIÁLOGO
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inglês), em apoio às crises regionais e às operações de contin-
gência no exterior. É executado anualmente para melhorar a 
prontidão em executar os planos de contingência e para reali-
zar destacamentos rápidos, com o objetivo de solucionar uma 
crise na AOR. Além disso, o exercício aumenta a integração, 
o treinamento e a prontidão das SOF, além de fortalecer as 
parcerias na AOR do SOUTHCOM. Em 2018, o exercício 
foi realizado em Trinidad e Tobago, e Barbados, e contou 
com o destacamento total do SOCSOUTH e de membros 
do Departamento de Estado dos EUA para solucionar uma 
situação com reféns na região. Durante esse exercício, foram 
treinadas aproximadamente 1.200 pessoas, sendo cerca de 900 
do DoD, 80 dos parceiros interagenciais e 220 de duas PNs.

INTERAÇÃO DAS FORÇAS ARMADAS ESTRANGEIRAS 

FUERZAS COMANDO
O Fuerzas Comando (FC) é uma competição de capaci-
dades de operadores especiais e um seminário de líderes 
seniores (SLS), liderados pelo SOCSOUTH, com o obje-
tivo de fortalecer a cooperação multinacional e regional, a 
confiança e a confiabilidade, além de aumentar a prontidão, 
a interoperabilidade e as capacidades das SOF para realizar 
operações de contingência. A Universidade de Operações 
Especiais Conjuntas apoia o SLS através do desenvolvimento 
do currículo e facilitando o diálogo com a liderança sênior 
de nossas PNs, encarregadas de desenvolver e implementar 
as políticas de combate às redes que ameaçam a região. O 
exercício é sediado anualmente por uma PN da AOR. Entre os 
participantes estão forças militares de operações especiais e de 

segurança de 28 PNs, que incluem membros do SOCSOUTH 
e 280 participantes das PNs.

Em 2019, o Chile sediou essa competição, onde as 
equipes de operações especiais disputaram entre si uma 
série de provas de habilidades correlatas e intercambiaram 
suas melhores práticas. A Equipe de Operações Especiais da 
Colômbia venceu a competição pela décima vez. Durante o 
SLS do FC, os líderes seniores discutiram sobre temas impor-
tantes e lições aprendidas com relação ao combate às redes 
de ameaças. Mais de 30 PNs foram convidadas, incluindo 
uma oportunidade de engajamento com chefes da defesa, 
responsáveis seniores pelas tomadas de decisões e políticas 
sobre o combate ao terrorismo e comandantes das SOF de 
todas as PNs. A Colômbia sediará a competição FC 2020, 
fortalecendo a parceria regional. 

UNITAS ATLÂNTICO/PACÍFICO 
O UNITAS é o mais antigo exercício multinacional 
contínuo das Forças Armadas dos EUA, e inclui operações 
de interdição marítima, antissuperfície e antiaéreas. Esse 
exercício, comandado pelas Forças Navais Sul dos EUA, é o 
principal veículo de promoção da interoperabilidade naval 
no hemisfério sul. Realizado como um FTX multinacional, 
esse exercício promove a cooperação para a segurança  
interamericana, através de um treinamento em nível opera-
cional baseado em cenários do mundo real em um ambiente 
de treinamento intenso de combate marítimo. Em 2018, 
o UNITAS Atlântico e o Pacífico foram combinados em 
um único exercício na Colômbia, treinando mais de 700 
militares dos EUA e 3.500 militares da Argentina, Austrália, 

Chile, Colômbia, Equador, Espanha, Guatemala, Honduras, 
Indonésia, Itália, México, Panamá, Peru, Reino Unido e 
República Dominicana. Em 2019, o Chile sediou o UNITAS 
Pacífico e o Brasil sediou o UNITAS Atlântico. 

UNITAS AMPHIBIOUS
O UNITAS Amphibious é um exercício multinacional 
conduzido pelas Forças do Corpo de Fuzileiros Navais, Sul dos 
EUA, tanto como um exercício teórico (TTX, em inglês) ou 
como um FTX, para promover a interoperabilidade anfíbia 
no hemisfério sul, fortalecendo a cooperação de segurança 
interamericana através de um exercício baseado em cenários 
do mundo real, em um ambiente de treinamento intenso. Em 
2018, o UNITAS Amphibious foi um evento para planeja-
mento durante crises sediado pelo Brasil, que treinou mais de 
20 fuzileiros navais e membros da força de infantaria naval 
dos Estados Unidos e mais de 50 fuzileiros navais latino-
-americanos. Em 2019, o UNITAS Amphibious e o UNITAS 
Atlântico foram realizados em conjunto e sediados pelo Brasil 
(ver artigo na página 34).

FORÇAS ALIADAS HUMANITÁRIAS
O Forças Aliadas Humanitárias (FAHUM) é um CPX/FTX de 
HA/DR liderado pelo Exército Sul dos EUA (ARSOUTH, em 
inglês), com foco na América Central. O FAHUM foi proje-
tado para desenvolver as capacidades das PNs para responder 
a um desastre de grande magnitude e fortalecer a cooperação 
hemisférica e a colaboração entre as entidades humanitárias 
regionais e as forças militares e de segurança na região da 
América Central. Aproximadamente 40 membros 

INTEGRATED ADVANCE 
Integrated Advance (IA) is a U.S. only exercise developed 
to examine whole of government solutions to challenges 
within SOUTHCOM’s AOR and is dedicated to improving 
our integration with federal and local partners within the 
context of SOUTHCOM contingency plans. The exercise is 
executed on a biennial basis as a CPX, with a focus on whole 
of government actions to foreign humanitarian assistance/
disaster response (HA/DR). The exercise is executed in 
different locations based on the specific scenarios where 
SOUTHCOM’s HQ and components interact with U.S. 
agencies and organizations. In 2019, over 2,000 personnel 
were trained from the U.S. Department of Defense (DoD) 
and U.S. interagency partners to include national, state, and 
local agencies.

FUSED RESPONSE 
Fused Response (FR) is a U.S. Special Operations 
Command South- (SOCSOUTH) led operational CPX 
and field training exercise (FTX) designed to improve crisis 
action planning, readiness, interoperability, and capability of 
special operations forces (SOF) in support of regional crises 
and overseas contingency operations. It is executed annually 
to validate readiness to execute contingency plans and 
rapidly deploy to resolve a crisis in the AOR. Additionally, 
the exercise enhances the integration, training, and readi-
ness of the SOF and strengthens our partnerships in the 
SOUTHCOM AOR. In 2018, the exercise was executed in 
Trinidad and Tobago and Barbados and incorporated the full 
deployment of SOCSOUTH and U.S. Department of State 

Um helicóptero Blackhawk UH-60 do 
Exército dos EUA pousa durante a 
cerimônia de encerramento da  
Fase I do exercício Tradewinds 2019, 
na República Dominicana.     

A U.S. Army UH-60 Blackhawk 
helicopter lands during the 
Phase I closing ceremony of 
exercise Tradewinds 2019, in 
the Dominican Republic. 
U.S. ARMY SERGEANT LEIA D. TASCARINI

O Terceiro-Sargento da reserva do 
Exército dos EUA Christopher Bernard 
distribui suco e biscoitos às pessoas 
que aguardam na fila para receber 
assistência médica e odontológica 
gratuitas, como parte do treinamento 
de prontidão médica durante o 
exercício Mais Além do Horizonte 
2019, em Huehuetenango, Guatemala.  

U.S. Army Reserve Sergeant 
Christopher Bernard hands out juice 
and cookies to those waiting in line to 
receive free medical and dental care, 
as part of a medical readiness training 
exercise during Beyond the Horizon 
2019 in Huehuetenango, Guatemala. 
U.S. ARMY  SERGEANT ANSHU PANDEYA
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do ARSOUTH e da Força-Tarefa Conjunta Bravo e 240 
membros de 14 PNs participam desse exercício anual. Em 
2018, o exercício foi realizado na Guatemala e, em 2019, 
na República Dominicana, incluindo 18 PNs convidadas e 
vários participantes internacionais e interagenciais.

TRADEWINDS 
O Tradewinds (TW) é um CPX/FTX multinacional e  
interagencial liderado pelo SOUTHCOM, com foco na 
rápida resposta a contingências de HA/DR e de segurança. O 
TW foi projetado para treinar os participantes em segurança 
combinada, manutenção da paz e determinadas operações 
marítimas, além de melhorar também a capacidade e a inte-
roperabilidade das PNs na região do Caribe para responder a 
uma crise naquela região. Normalmente, o exercício envolve 
mais de 500 militares dos EUA e 1.700 participantes de 21 
PNs, além de representantes interagenciais dos centros de 
operações de emergência da nação anfitriã, da Comunidade 
Caribenha e do Sistema de Segurança Regional. Em 2019, o 
TW foi realizado na República Dominicana e em São Vicente 
e Granadinas, e incluiu uma fase com foco na segurança e um 
TTX/FTX com parceiros regionais importantes para obter 
uma resposta a uma crise de HA/DR na região.

MAIS ALÉM DO HORIZONTE E NOVOS 
HORIZONTES 
O Mais Além do Horizonte (BTH, em inglês) e o Novos 
Horizontes (NH) são exercícios de treinamento de prepa-
ração operacional voltados para a prontidão das unidades 
militares de engenharia, médicas e de logística dos EUA. 
Estão projetados para aumentar a prontidão operacional das 
unidades participantes dos EUA, fornecendo oportunidades 
de destacamentos no exterior em um ambiente hostil, além de 
realizar treinamentos em um ambiente multinacional/combi-
nado. O treinamento realizado pelas unidades de engenharia, 
médicas e de logística dos EUA promove os interesses de 
segurança do USG e os interesses de política externa dos EUA, 
além de apoiar o SCP, proporcionando benefícios tangíveis à 
comunidade local onde o exercício é realizado. O treinamento 
de engenharia está primordialmente focado nas operações de 
construção, através da criação de sistemas rudimentares de 
transporte de superfície, perfuração de poços, construção de 
instalações de saneamento básico e construção e reparação 
básica de unidades públicas.

O treinamento médico se concentra nas operações 
de assistência médica e no comando de missões de servi-
ços de saúde, oferecendo atendimento médico, cirúrgico, 
odontológico e veterinário nas regiões rurais ou carentes 
de profissionais da área da saúde de um país. Em 2018, os 
exercícios incluíram mais de 2.500 participantes de oito 
nações. Mais de 2.300 militares dos EUA, principalmente de 
componentes da reserva, receberam treinamento junto com 
quase 255 membros de PNs. Mais de 100 voluntários de 20 
organizações não governamentais (ONGs) ofereceram apoio 
e contribuições em espécie às crianças em idade escolar e 
pacientes clínicos atendidos durante os projetos de assistên-
cia médica. Em 2019, o BTH foi realizado na Guatemala e a 
Guiana sediou o NH.

EXERCÍCIO DE TREINAMENTO  
DE PRONTIDÃO MÉDICA 
O SOUTHCOM também realiza todos os anos cerca de 50 
Exercícios de Treinamento de Prontidão Médica (MEDRETE, 
em inglês), que treinam mais de 1.000 militares dos EUA 
e atendem a mais de 100.000 pacientes na AOR. Os 
MEDRETEs são realizados em coordenação com as forças 
armadas da nação anfitriã e com o Ministério da Saúde em 
toda a AOR do SOUTHCOM.

Para atingir uma abordagem holística e fortalecer as parce-
rias na AOR, além dos exercícios mencionados, a Direção J7/9 
do SOUTHCOM também integra as entidades federais e não 
federais dos EUA e as organizações internacionais, em apoio 
às OAI na AOR. Com uma rede de mais de 100 agências e 
entidades não federais dos EUA, 126 ONGs, 25 fundações e 
50 instituições acadêmicas, a J7/9 apoia a promessa duradoura 
do SOUTHCOM com o fortalecimento das parcerias. Esse 

personnel to resolve a hostage crisis in the region. During this exer-
cise, approximately 1,200 personnel were trained, with about 900 
from DoD, 80 from interagency partners, and 220 from two PNs.

FOREIGN MILITARY INTERACTION

FUERZAS COMANDO
Fuerzas Comando (FC) is a SOCSOUTH-led special operations 
skills competition and senior leader seminar (SLS) designed to 
enhance multinational and regional cooperation. It enhances 
multinational and regional cooperation, trust, and confidence 
in addition to increasing the readiness, interoperability, and 
capabilities of the SOF to execute contingency operations. The 
Joint Special Operations University supports the SLS through 
curriculum development and facilitated discussions with our PNs’ 
senior leaders charged with developing and implementing policies 
to counter threat networks in the region. The exercise is hosted 
annually by a PN in the AOR. Participants include special opera-
tions military and security forces from 28 PNs, which includes 
200 personnel from SOCSOUTH and 280 participants from PNs.

In 2019, Chile hosted this competition where special opera-
tions teams competed against one another through a series of 
related skills events and exchanged best practices. The Colombian 
Special Operations Team won the competition for the 10th time. 
During the FC SLS, senior leaders discussed major themes and 
lessons learned relating to countering threat networks. It included 
invitations to over 30 PNs including an engagement opportunity 
with the chiefs of Defense, senior policy/decision-makers on coun-
tering terrorism, and SOF commanders from each PN. Colombia 
will host the 2020 FC competition, reinforcing the regional 
partnership. 

UNITAS ATLANTIC/PACIFIC
UNITAS is the oldest continuous multinational exercise in the 
U.S. military. UNITAS involves maritime interdiction opera-
tions, anti-surface, and anti-air operations. This U.S. Naval 
Forces Southern-led exercise is the primary vehicle for promoting 
naval interoperability in the Southern Hemisphere. Conducted 
as a multinational FTX, this exercise promotes inter-American 
security cooperation through an operational level exercise based 
on real world scenarios in a robust maritime warfare training 
environment. In 2018, both UNITAS Atlantic and Pacific were 
combined as a single exercise in Colombia and trained over 700 
U.S. and 3,500 multinational personnel from Argentina, Australia, 
Chile, Colombia, the Dominican Republic, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, Indonesia, Italy, Panama, Mexico, Peru, Spain, and 
the United Kingdom. In 2019, Chile hosted UNITAS Pacific and 
Brazil hosted UNITAS Atlantic. 

UNITAS AMPHIBIOUS
UNITAS Amphibious is a U.S. Marine Corps Forces South-led 
multinational exercise — either a table top exercise (TTX) or FTX 
— for promoting amphibious interoperability in the Southern 
Hemisphere, and facilitating inter-American security cooperation 
through an exercise based on real world scenarios in a robust 
training environment. In 2018, UNITAS Amphibious was a crisis 
planning event hosted by Brazil and trained more than 20 marine 
and naval infantry force personnel from the United States and 

more than 50 Latin American marines. In 2019, both UNITAS 
Amphibious and UNITAS Atlantic were conducted in conjunction 
and hosted by Brazil (See article on page 34).

HUMANITARIAN ALLIED FORCES
Humanitarian Allied Forces (FAHUM, in Spanish) is a U.S. 
Army South- (ARSOUTH) led Central American oriented HA/
DR CPX/FTX. FAHUM is designed to build PN capacity to 
respond to a major disaster and strengthen hemispheric coopera-
tion and collaboration between regional humanitarian entities and 
military/security forces in the Central American region. Almost 
40 ARSOUTH and Joint Task Force Bravo personnel and 240 
personnel from 14 PNs participate in this exercise on an annual 
basis. In 2018, the exercise was executed in Guatemala, and was 
carried out in the Dominican Republic in 2019, including 18 invi-
ted PNs and numerous international and interagency participants.

TRADEWINDS
Tradewinds (TW) is a SOUTHCOM-led multinational and 
interagency focused CPX/FTX, which targets rapid response for 
HA/DR and security related contingencies. TW is designed to 
train participants in combined security, peacekeeping, and selec-
ted maritime operations while also improving PN capability and 
interoperability in the Caribbean region to respond to a crisis in 
that region. Typically the exercise involves over 500 U.S. forces 
and 1,700 participants from 21 PNs, and interagency repre-
sentatives from the host nation’s emergency operations centers, 
Caribbean Community, and Regional Security System. In 2019, 
TW was conducted in the Dominican Republic and Saint 
Vincent and the Grenadines, and included a security-focused 
phase and a TTX/FTX with key regional partners focused on the 
regional response to an HA/DR crisis.

BEYOND THE HORIZON AND NEW HORIZONS  
Beyond the Horizon (BTH) and New Horizons (NH) are opera-
tional readiness training exercises focused on the readiness of U.S. 
military engineer, medical, and sustainment units. They are designed 
to increase the operational readiness of participating U.S. units by 
providing opportunities for the unit to deploy overseas to an austere 
environment and conduct training in a multinational/combined 
environment. The training conducted by the U.S. engineer, medical, 
and sustainment units promotes the security interests of the USG 
and promotes U.S. foreign policy interests, as well as supports the 
SCP by providing a tangible benefit to the local community where 
the exercise is conducted. Engineer training is primarily focused on 
performing construction operations through construction of rudi-
mentary surface transportation systems, well drilling, construction of 
basic sanitation facilities, and rudimentary construction and repair 
of public facilities.  

Medical training focuses on patient care operations and 
mission command for health services by providing medical, 
surgical, dental, and veterinary care in areas of a country that 
are rural or underserved by medical professionals. In 2018, the 
exercises included over 2,500 participants from eight nations. 
Over 2,300 U.S. personnel, primarily from reserve components, 
received training alongside nearly 255 PN personnel. Over 100 
volunteers from 20 nongovernmental organizations (NGO) 
provided support and in-kind gifts to school children and clinical 

A Defesa Civil, o esquadrão de busca e resgate, a Força Aérea 
e o Exército da República Dominicana e outras organizações 
governamentais e não governamentais participaram das 
simulações de resgate aquático como parte do exercício Forças 
Aliadas Humanitárias 2019, em um rio perto de Bajo Yuna, 
República Dominicana, no dia 9 de maio de 2019.   

The Dominican Air Force’s Civil Defense, its search and rescue 
squadron, as well as the Army and other governmental and 
nongovernmental organizations took part in water rescue 
simulations, as part of Fuerzas Aliadas Humanitarias 2019, in a 
river near Bajo Yuna, Dominican Republic, May 9, 2019. 
U.S. ARMY SPECIALIST MIGUEL RUIZ
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esforço tem o apoio de 17 equipes de assuntos civis (CA, em 
inglês) destacadas na AOR para atingir o objetivo da estratégia 
do comandante. 

Na direção, o Destacamento de Planejamento de 
Assuntos Civis (CAPD, em inglês) é uma equipe de planeja-
mento encarregada da missão para assessorar o comandante 
do SOUTHCOM nas questões referentes às operações de 
assuntos civis; operações civis-militares; criação de institui-
ções de defesa; mulheres, paz e segurança; e integração dos 
conselheiros militares das PNs. O destacamento projeta, 
coordena e/ou integra as OAI com as PNs e as organizações 
regionais, para melhor compreender, influenciar e moldar o 
ambiente operacional e assim poder fortalecer as parcerias, 
combater as ameaças e construir nossa equipe. Os esfor-
ços dos destacamentos apoiam a execução bem-sucedida 
da Estratégia no Teatro e do Plano de Campanha do 
SOUTHCOM. Atualmente, há 17 equipes de CA destacadas 
na AOR, sob a liderança do SOCSOUTH. Essas equipes 
cumprem uma série de missões. Esse destacamento também 
apoia diversos exercícios do SOUTHCOM (por exemplo, 
PMX, IA, TW, FAHUM e NH). 

As equipes de CA destacadas estão disponíveis para serem 
deslocadas rapidamente a outras missões (visto que já estão 
destacadas em toda a região) para responder a uma crise na 
AOR. No passado recente, os recursos de CA foram deslocados 
para outras missões, para apoiar a resposta do SOUTHCOM 
a furacões, terremotos e outros desastres naturais ou causados 
pelo homem. Esses elementos são bem treinados para trabalhar 
e coordenar com outras agências do USG e entidades militares 
e civis das PNs, bem como ONGs e organizações privadas, 
facilitando uma resposta coordenada em uma emergência. O 
CAPD recentemente ajudou a criar a Célula de Coordenação 
Caribenha Multinacional (MNCCC, em inglês), trabalhando 
com os nossos assessores militares de PNs designados ao 
SOUTHCOM, especialmente nossos parceiros franceses, 
canadenses, britânicos e holandeses. A missão da MNCCC é 
facilitar as comunicações e o intercâmbio de informação entre os 
parceiros que colaboram para a resposta e a agência de resposta 
regional, nesse caso, a Agência Caribenha de Gerenciamento de 
Emergências em Desastres, com sede em Barbados.

Outro setor importante da J7/9 é a Divisão de Ação de 
Assistência Humanitária e Minas Humanitárias (HA/HMA, 
em inglês). O SOUTHCOM realiza atividades de HA/
HMA para aliviar ou reduzir condições endêmicas, tais como 
sofrimento humano, doenças, fome, privação e os efeitos 
adversos dos campos minados, ao mesmo tempo em que 
cumpre os objetivos de segurança nacional dos EUA. Para 
tal, o SOUTHCOM recebe verbas de Ajuda Humanitária, 
em Desastres e Cívica no Exterior (OHDACA, em inglês), 
para financiar as diversas atividades de HA/HMA que criam 
capacidades nas PNs para prestar os serviços essenciais às 
suas populações. Essas atividades também apoiam os esforços 
das PNs para preparar-se, minimizar os efeitos e respon-
der aos desastres humanitários. Em geral, esses programas 
financiados pela OHDACA oferecem uma ferramenta única 
de cooperação de segurança, vital para obter acesso, visibili-
dade e influência no hemisfério e alcançar os objetivos dos 
planos de campanha. Desde 2012, o SOUTHCOM, através 

da Divisão HA/HMA, executou mais de 4.000 projetos de 
HA/HMA, incluindo mitigação e preparação para desastres 
(881), assistência de saúde (2.089), apoio educativo (848), 
infraestrutura básica/engenharia (450) e ações de desmina-
gem humanitária (19).

As sólidas parcerias entre os EUA e as organizações, 
instituições e entidades internacionais integradas através de 
uma rede são essenciais para uma abordagem holística e para 
o apoio do SOUTHCOM às OAI na AOR. Isso se consegue 
através de duas divisões da J7/9: a Divisão de Cooperação 
Público-Privada (PPC, em inglês) e a Divisão de Integração 
Interagencial (INT, em inglês).

A Divisão de PPC integra as Entidades Não Federais 
(NFE, em inglês) em um esforço de toda a sociedade para 
promover a segurança, a estabilidade e a prosperidade na AOR 
do SOUTHCOM, identificando oportunidades de contribui-
ção de bens e serviços das NFE para complementar as iniciati-
vas, operações e exercícios de SC. Também facilita o acesso de 
expertos em assuntos específicos das NFE sobre os desafios de 
interesse mútuo para fortalecer a análise e melhorar a tomada 
de decisões, além de oferecer locais para que as lideranças 
seniores compartilhem e aperfeiçoem as mensagens, visões e 
perspectivas do Comando. Em 2018, o PPC coordenou 90 
profissionais médicos e dentistas voluntários, universidades 
de primeiro nível e ONGs para aumentar em 15 por cento 
as capacidades do navio-hospital USNS Comfort em apoio à 
promessa duradoura do SOUTHCOM na AOR. No mesmo 
ano, durante o NH e o BTH, o PPC coordenou a participação 
de 35 organizações das NFE e de US$ 1,3 milhão em donati-
vos. A operação Promessa Duradoura/USNS Comfort 2019 
mostrou mais uma vez o enorme compromisso e a capacidade 
de nossos parceiros das NFE, que contribuíram com serviços 
médicos e donativos para essa importante operação humanitá-
ria, realizada de junho a novembro de 2019 em toda a região 
(ver artigo na página 58).

Atualmente, existem mais de 20 representantes intera-
genciais de 15 agências e departamentos diferentes na sede 
do SOUTHCOM. Em 2018, a Divisão INT incorporou 
assessores políticos (POLAD, em inglês) do Departamento 
de Estado dos EUA a bordo do USNS Comfort, na missão 
Promessa Duradoura. Os POLAD foram fundamentais 
para a coordenação com as equipes dos países e seu sucesso 
foi transmitido ao chefe de Operações Navais dos EUA. A 
Equipe do Campo de Assistência Técnica do SOUTHCOM 
conquistou o prêmio da Secretaria de Defesa dos EUA 
de Excelência em Manutenção, Treinamento, Assessoria e 
Assistência das Forças de Segurança Estrangeiras, em 2017 
e em 2018. Isso mostra o compromisso do SOUTHCOM 
com nossos parceiros do Caribe, da América Central e da 
América do Sul.

Em resumo, o SOUTHCOM está totalmente comprome-
tido com o fortalecimento das parcerias na região – uma região 
unida não apenas por todos os domínios (terrestre, marítimo, 
aéreo, espacial e ciberespacial), mas também pelos valores e prin-
cípios compartilhados. Com nossos parceiros do USG, nossas 
PNs e a sociedade civil, o SOUTHCOM continuará a manter 
uma abordagem holística para fortalecer a segurança, a liberdade 
e a prosperidade no hemisfério ocidental.  

patients seen during the medical engagement projects. In 2019, 
BTH was executed in Guatemala, and Guyana hosted NH.

MEDICAL READINESS TRAINING EXERCISE 
SOUTHCOM also conducts approximately 50 Medical 
Readiness Training Exercises (MEDRETE) every year that train 
over 1,000 U.S. personnel and treat over 100,000 patients in 
the AOR. MEDRETEs are conducted in coordination with the 
host nation military and Ministry of Health throughout the 
SOUTHCOM AOR.  

In order to achieve a holistic approach to strengthening 
partnerships in the AOR, besides all the exercises described, 
SOUTHCOM’s J7/9 Directorate also integrates U.S. federal and 
non-federal entities, and international organizations in support of 
OAIs in the AOR. With a network of more than 100 U.S. agen-
cies and non-federal entities, 126 NGOs, 25 foundations, and 50 
academic institutions, J7/9 supports SOUTHCOM’s enduring 
promise by strengthening partnerships. This effort is supported 
by 17 civil affairs (CA) teams deployed in the AOR to meet the 
commander’s strategy intent. 

Within the Directorate, the Civil Affairs Planning 
Detachment (CAPD) is a planning team tasked with the mission 
to advise the SOUTHCOM commander on matters related to 
civil affairs operations; civil-military operations; defense insti-
tution building; women, peace, and security; and PN military 
advisor integration. The detachment designs, coordinates, and/or 
integrates OAIs with the PNs and regional organizations to better 
understand, influence, and shape the operational environment 
to strengthen partnerships, counter threats, and build our team. 
The detachments’ efforts support the successful execution of 
SOUTHCOM’s Theater Strategy and Campaign Plan. Currently 
there are 17 CA teams deployed in the AOR under SOCSOUTH 
leadership. These teams accomplish a variety of missions. This 
detachment also provides support to various SOUTHCOM 
Exercises (e.g., PMX, IA, TW, FAHUM, and NH). 

Deployed CA teams are available to be rapidly “re-missio-
ned” (since they are already deployed throughout the region) 
to respond to a crisis within the AOR. In the recent past, CA 
assets have been re-missioned in support of SOUTHCOM’s 
response to hurricanes, earthquakes, and other natural or 
manmade disasters. These elements are well trained in working/
coordinating with other USG agencies and PN military/
civilian entities, as well as NGOs and private organizations in 
facilitating a coordinated response to an emergency. Working 
with our PN military advisors assigned to SOUTHCOM, 
particularly our French, Canadian, British, and Dutch partners, 
CAPD recently helped establish the Multinational Caribbean 
Coordination Cell (MNCCC).  The MNCCC’s mission is to 
facilitate communications and the exchange of information 
between partners assisting in the response and the regional 
response agency, in this case, with the Caribbean Disaster 
Emergency Management Agency, headquartered in Barbados.

Another important part of the J7/9 is the Humanitarian 
Assistance and Humanitarian Mine Action (HA/HMA) Division. 
SOUTHCOM conducts HA/HMA activities to relieve or reduce 
endemic conditions such as human suffering, disease, hunger, 
privation, and the adverse effects of unexploded ordnances while 
advancing U.S. national security objectives. To accomplish this, 

SOUTHCOM receives Overseas Humanitarian, Disaster, and 
Civic Aid (OHDACA) appropriations to fund multiple HA/
HMA activities that build PN capacity to provide essential servi-
ces to their populations. These activities also support PN efforts 
to prepare for, reduce the effects of, and respond to humanitarian 
disasters. Overall, these OHDACA funded programs offer a 
unique security cooperation tool vital for gaining access, visibility, 
and influence with the hemisphere and achieving campaign plan 
objectives. Since 2012, SOUTHCOM through the HA/HMA 
Division, has executed a total of over 4,000 HA/HMA projects to 
include disaster mitigation and preparation (881), health support 
(2,089), education support (848), basic infrastructure/enginee-
ring (450), and humanitarian mine actions (19).

Having strong partnerships between U.S. and interna-
tional organizations, institutions, and entities integrated 
through a network is key for a holistic approach and support 
to SOUTHCOM’s OAIs in the AOR. This is achieved through 
two of the J7/9’s divisions, Public-Private Cooperation Division 
(PPC) and Interagency Integration Division (INT).

The PPC Division integrates Non-Federal Entities (NFE) 
in a whole of society effort to promote security, stability, and 
prosperity within the SOUTHCOM AOR by identifying 
opportunities for contribution of NFE goods and services that 
complement SC initiatives, operations, and exercises. It also 
facilitates access of NFE subject matter expertise on challenges 
of mutual interest to enhance analysis and improve decision-
-making while providing venues for senior leadership to share/
refine Command messages, insights, and perspectives. In 2018, 
PPC coordinated 90 volunteer medical/dental professionals, 
top-tier universities and NGOs to enhance U.S. Navy Hospital 
Ship USNS Comfort’s capabilities by 15 percent in support of 
SOUTHCOM’s enduring promise in the AOR. The same year, 
during NH and BTH, PPC coordinated the participation of 35 
NFE organizations and $1.3 million in donations. 

The Enduring Promise/USNS Comfort 2019 operation once 
again showcased the tremendous commitment and capability of 
our NFE partners contributing medical services and donations 
to this important humanitarian operation that occurred June-
November 2019 throughout the region (See article on page 58).

Currently, over 20 interagency representatives from 15 
different agencies and departments are at SOUTHCOM HQ. 
During 2018, INT Division embedded U.S. Department of State 
political advisors (POLAD) aboard the USNS Comfort deploy-
ment for mission Enduring Promise. POLADs were central to the 
coordination with country teams and their success was broadcast 
to the U.S. Chief of Naval Operations. The SOUTHCOM 
Technical Assistance Field Team won the U.S. Secretary of 
Defense Award for Excellence in Maintenance, Training, Advice, 
and Assistance of Foreign Security Forces in both 2017 and 2018. 
This reflects SOUTHCOM’s commitment to our partners in the 
Caribbean, and Central and South America.

In conclusion, SOUTHCOM is totally committed to streng-
thening partnerships in the region — a region linked not only by 
all domains (land, maritime, air, space, and cyberspace), but also 
by shared values and principles. With our partners in the USG, 
our PNs and civil society, SOUTHCOM will continue to uphold 
a holistic approach to enhance security, freedom, and prosperity 
in the Western Hemisphere.  
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o longo da entrada do Oceano Pacífico ao Canal do Panamá, 
unidades das Forças Públicas panamenhas realizaram uma opera-
ção em resposta a uma ameaça simulada de ataque terrorista, no 
início de julho de 2019. O exercício PANAMAX Alpha, coorde-
nado com a Guarda Nacional de Missouri (MONG, em inglês), 

buscou fortalecer a resposta a crises das forças de segurança panamenhas, para 
proteger essa importante rota comercial.

Mais ou menos ao mesmo tempo, na região andina de Tolemaida, 
Colômbia, um destacamento de 100 soldados da Guarda Nacional da Carolina 
do Sul (SCNG, em inglês) realizou exercícios com munição real combinados 
com o Exército colombiano. A operação Together Forward tem o objetivo de 
fortalecer táticas, técnicas e procedimentos dos militares colombianos.

Alguns meses antes, militares da Guarda Nacional do Exército da Dakota 
do Sul fizeram parceria com o Exército Nacional do Suriname, para prestar 
assistência médica e odontológica aos residentes de uma comunidade rural na 
fronteira com a Guiana Francesa. O objetivo era contribuir para melhorar a 
saúde da população.

Todos os anos, a Guarda Nacional dos EUA realiza centenas de exercícios 
similares com as nações parceiras no mundo inteiro, sob a égide do Programa 
de Parceria Estatal (SPP, em inglês) do Departamento de Defesa dos EUA, 
administrado pelo Gabinete da Guarda Nacional (NGB, em inglês). Desde 
1993, o SPP, que vincula uma guarda nacional estadual com as forças armadas 
ou públicas de uma nação parceira, vem criando relacionamentos bem-sucedi-
dos e facilitando a cooperação através de engajamentos militares, em apoio a 
objetivos de defesa, segurança e humanitários.

“A importância da interoperabilidade e da cooperação está relacionada 
a parcerias e criação de confiança”, disse o Capitão do Exército dos EUA 
Raymond Youngs, diretor do SPP da Guarda Nacional de New Hampshire 
(NHNG, em inglês), que tem parceria com El Salvador desde 2000. “Trata-se 
de compreendermo-nos melhor mutuamente, conhecer as expectativas e forta-
lecer o profissionalismo e a interoperabilidade, para que possamos cumprir 
melhor nossas missões.”

Em 2019, o SPP fez parcerias com 76 nações em todo o mundo, entre as 
quais 24 sob a supervisão do Comando Sul dos EUA (SOUTHCOM). De 
acordo com o Tenente-Coronel do Exército dos EUA Juan Mora, chefe do 
SPP no SOUTHCOM, em 2018, mais de 140 eventos foram realizados na 
América Latina e no Caribe e, novamente, em 2019.

AS ORIGENS DO SPP
Segundo a Sucursal de Serviços Históricos do NGB, o SPP foi desenvolvido 
a partir de uma decisão do Comando Europeu dos EUA para iniciar engaja-
mentos para ajudar as antigas repúblicas controladas pela União Soviética e as 
nações do leste europeu a restabelecerem suas forças armadas. Na iniciativa de 
1991, a Guarda Nacional desempenhou um papel proeminente ao cooperar 
em questões como a educação militar, o gerenciamento de desastres e as rela-
ções civis-militares. Dois anos mais tarde, nascia o SPP, criando uma parceria 
entre Estônia e Maryland, Letônia e Michigan e Lituânia e Pensilvânia. 

Segundo o NGB, o SOUTHCOM em seguida solicitou que a Guarda 
Nacional se comprometesse formalmente com os países sob o seu comando 

A long the Pacific entrance to 
the Panama Canal, units of 
the Panamanian Public Forces 

conducted an operation in response 
to a mock terrorist threat in early July 
2019. Exercise PANAMAX Alpha, 
coordinated with the Missouri National 
Guard (MONG), sought to strengthen 
Panamanian security forces’ crisis response 
to protect the crucial trade route. 

Around the same time, in the 
Andean region of Tolemaida, Colombia, 
a deployment of 100 South Carolina 
National Guard (SCNG) soldiers carried 
out combined live-fire exercises with 
the Colombian Army. The operation, 
Together Forward, is aimed at strengthen-
ing Colombian service members’ tactics, 
techniques, and procedures.  

Just months prior, South Dakota 
Army National Guard service members 
partnered with the Suriname National 
Army to deliver medical and dental 
services to residents of a rural community 
on the border with French Guiana. The 
objective was to contribute to improving 
the population’s health.

Each year, the U.S. National Guard 
conducts hundreds of similar exercises 
with partner nations worldwide, under 
the framework of the U.S. Department of 
Defense’s State Partnership Program (SPP), 
administered by the National Guard 
Bureau (NGB). In place since 1993, SPP, 
which links a state’s National Guard with a 
partner nation’s armed or public forces, has 
been building successful relationships and 
facilitating cooperation through military 
engagements in support of defense, secu-
rity, and humanitarian goals. 

“It’s all about partnerships and build-
ing trust — the importance of interoper-
ability and cooperation,” said U.S. Army 
Captain Raymond Youngs, SPP program 

APOIAR PARCERIAS DURADOURAS
O MODELO DO SPP:

O PROGRAMA DE PARCERIA ESTATAL É UMA FERRAMENTA ÍMPAR 
DE COOPERAÇÃO, ESSENCIAL PARA A SEGURANÇA 

DO HEMISFÉRIO OCIDENTAL
NATHALIE GOUILLOU/DIÁLOGO

Unidades da Guarda Nacional Aérea da Geórgia e da Força Aérea Argentina fazem 
uma avaliação em conjunto da navegação local e das rotas aéreas no Aeroporto 
El Palomar, Argentina, como parte do exercício do SPP, no dia 16 de abril de 2019.  
SEGUNDO-SARGENTO DA GUARDA NACIONAL AÉREA DOS EUA NOEL VELEZ

Units of the Georgia Air National Guard and the Argentine Air Force partner up in a 
joint review of local navigation and flight routes at El Palomar Airport, Argentina, as 
part of an SPP exercise, April 16, 2019.  U.S. AIR NATIONAL GUARD TECHNICAL SERGEANT NOEL VELEZ

THE STATE PARTNERSHIP PROGRAM 
IS AN UNMATCHED COOPERATION TOOL, 

CRITICAL TO THE SECURITY OF 
THE WESTERN HEMISPHERE
NATHALIE GOUILLOU/DIÁLOGO

SPP MODEL: 
THE

SUPPORTING 
ENDURING PARTNERSHIPS
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director for the New Hampshire National Guard 
(NHNG), partnered with El Salvador since 
2000. “It’s about understanding each other 
better, knowing the expectations, and enhancing 
professionalism and interoperability so that we 
can better accomplish our missions.”

In 2019, SPP included partnerships with 
76 nations worldwide, of those 24 fell under 
U.S. Southern Command’s (SOUTHCOM) 
umbrella. According to U.S. Army Lieutenant 
Colonel Juan Mora, SPP chief at SOUTHCOM, 
more than 140 events were carried out in Latin 
America and the Caribbean in 2018, and again 
in 2019. 

SPP ORIGINS 
According to the NGB Historical Services 
Branch, SPP evolved from a U.S. European 
Command decision to initiate engagements 
to help former Soviet-controlled republics and 
Eastern European nations rebuild their militaries. 
In the 1991 initiative, the National Guard played 
a prominent role cooperating on issues such as 
military education, disaster management, and 
civil-military relations. Two years later, SPP was 
born, partnering Estonia with Maryland, Latvia 
with Michigan, and Lithuania with Pennsylvania. 

SOUTHCOM, NGB said, soon requested 
that the National Guard formally engage with 

countries in its region, and by 1996, four part-
nerships arose: Belize and Louisiana, Ecuador 
and Kentucky, Panama and Missouri, and Peru 
and West Virginia. In Latin America, however, 
SPP can be said to have its very own origins.

A 1988 report by the U.S. General 
Accounting Office on U.S. National Guard 
activities in Central America indicated that 
guardsmen conducted training exercises with 
Central American armed forces as early as the 
1980s. The missions included building roads, 
schools, and clinics, and providing medical 
care to the population.

These exercises became a model for the 
work the National Guard would conduct 
during their deployment under SOUTHCOM 
in the Americas. To this day, medical and engi-
neering development continue to be a major 
focus of SPP activities.

COOPERATION BUILDING ACTIVITIES
SPP events are country-specific and planned 
yearly between partners. For example, according 
to U.S. Army Major Richard Sambolin, MONG 
bilateral affairs officer at the U.S. Embassy in 
Panama, in recent years, exercises in Panama 
prioritized emergency management preparedness. 

“The subject matter exchanges revolved 
around all hazard responses with the Summit of 

e, em 1996, surgiram quatro parcerias: Belize e 
Luisiana, Equador e Kentucky, Panamá e Missouri 
e Peru e Virgínia Ocidental. No entanto, pode-
-se dizer que na América Latina o SPP tem suas 
próprias origens.

Um relatório de 1988, emitido pelo Escritório 
de Contabilidade Geral dos EUA sobre as atividades 
da Guarda Nacional dos EUA na América Central, 
indicou que membros da Guarda realizaram exercí-
cios de treinamento com as forças armadas centro-
-americanas desde a década de 1980. As missões 
incluíram a construção de estradas, escolas e clínicas, 
além da prestação de assistência médica à população.

Esses exercícios se tornaram modelo para o 
trabalho que a Guarda Nacional realizaria durante 
seu destacamento sob a responsabilidade do 
SOUTHCOM nas Américas. Até hoje, o desenvol-
vimento médico e de engenharia continua a ser o 
foco principal das atividades do SPP.

ATIVIDADES PARA FORTALECER 
A COOPERAÇÃO 
As iniciativas do SPP são específicas para cada país e 
planejadas anualmente entre os parceiros. Por exem-
plo, segundo o Major do Exército dos EUA Richard 
Sambolin, oficial de assuntos bilaterais da MONG 
na Embaixada americana no Panamá, nos últimos 
anos os exercícios priorizaram a prontidão para o 
gerenciamento de emergências.

“Os intercâmbios de assuntos específicos aborda-
ram todas as respostas a emergências na Cúpula das 
Américas [2015], na expansão do Canal [2016] e na 
visita da Santa Sé [2019]”, disse o Maj Sambolin. “A 

MONG pode compartilhar as lições e os métodos 
aprendidos para agilizar a comunicação, as solicita-
ções de apoio e desenvolver as práticas comuns de 
operação.”

Entre as muitas atividades realizadas pelo 
SPP, estão: manutenção e logística de aeronaves; 
segurança de fronteiras, portos e aviação; assistên-
cia humanitária e formação de capacidades para 
responder a desastres; formação de capacidades 
para as operações de apoio à paz; apoio aos direitos 
humanos; e desenvolvimento de lideranças. As ativi-
dades também têm como objetivo fortalecer os laços 
de amizade e confiança entre os parceiros.

Em 2020, por exemplo, o Exército de El 
Salvador enviará soldados a New Hampshire para 
participar da Competição Best Warrior, um evento 
amistoso que busca testar a capacidade de combate 
dos soldados. Em 2019, a SCNG enviou quatro 
F-16 para participar da F-AIR na Colômbia, um 
espetáculo internacional de exibição aérea dedicado 
às indústrias aeroespaciais e de defesa, marcando o 
terceiro destacamento dos F-16 na Colômbia desde 
o início da parceria, em 2012.

INTERESSES MÚTUOS
Os esforços duradouros para criar confiança e 
cooperação entre os parceiros também se eviden-
ciam no momento de vincular a guarda nacional 
de um estado a uma nação. De acordo com o Ten 
Cel Mora, os recursos, as semelhanças geográfi-
cas, os laços culturais compartilhados, as ameaças 
comuns vindas de desastres naturais e os esforços 
de engajamento anteriores são alguns dos critérios 
considerados.

Um membro da Guarda 
Nacional Aérea da Carolina 
do Sul tira fotos de cima 
de um Falcon Fighter de 
Combate F-16C durante 
a F-AIR, em Rionegro, 
Colômbia, no dia 14 de 
julho de 2019. Membros 
da Guarda Nacional 
participaram da exibição 
aérea colombiana, parte 
do SPP entre as Forças 
Militares da Colômbia 
e a Guarda Nacional da 
Carolina do Sul. 
CABO DA FORÇA AÉREA DOS EUA
ANDREW D. SARVER

A member of the South 
Carolina Air National 
Guard stands on an F-16C 
Fighting Falcon Fighter Jet 
during F-AIR Colombia in 
Rionegro, Colombia, July 
14, 2019. The National 
Guardsmen participated in 
the Colombian air show as 
part of the SPP between the 
Colombian Military Forces 
and the South Carolina 
National Guard. 
U.S. AIR FORCE SENIOR AIRMAN
ANDREW D. SARVER

Unidades da Guarda Nacional 
de Kentucky inspecionam e 
avaliam humvees do Exército 
Equatoriano em Quito, 
Equador, como parte do SPP 
entre a Guarda Nacional de 
Kentucky e as Forças Armadas 
Equatorianas em 2018. 
SEGUNDO-SARGENTO DA GUARDA NACIONAL 

DO EXÉRCITO DOS EUA ALEXA BECERRA

Soldiers from the Kentucky 
National Guard inspect and 
assess humvees with the 
Ecuadorean Army in Quito, 
Ecuador, as part of the SPP 
between the Kentucky National 
Guard and the Ecuadorean 
Armed Forces in 2018. 
U.S. ARMY NATIONAL GUARD PHOTO  
STAFF SERGEANT ALEXA BECERRA
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the Americas [2015], expansion of the Canal [2016], and the 
visit of the Holy See [2019],” said Maj. Sambolin. “MONG 
was able to share lessons learned and methods used to 
streamline communication, requests for support, and develop 
common operation practices.”  

Aviation maintenance and logistics; border, port, and 
aviation security; humanitarian assistance and disaster 
response capacity building; peace support operations capac-
ity building; human rights support; and leadership develop-
ment are among the many activities conducted under SPP. 
Activities are also meant to strengthen bonds of friendship 
and trust among partners. 

In 2020, for example, the Salvadoran Army will send 
soldiers to New Hampshire to participate in the Best 
Warrior Competition, a friendly event that seeks to test 
soldiers’ combat capabilities. In 2019, SCNG deployed  

four F-16s to take part in Colombia’s F-AIR, an interna-
tional air show and exhibition dedicated to the aerospace 
and defense industries — marking the third deployment of 
F-16s to Colombia since the 2012 partnership debut. 

MUTUAL INTERESTS
The enduring efforts to build trust and cooperation between 
partners are also evident at the time of pairing a state’s 
National Guard with a nation. According to Lt. Col. Mora, 
resources, geographic similarities, shared cultural ties, shared 
natural disaster threats, and prior engagement efforts, are 
among the criteria taken into account. 

The long-standing partnership between Panama and 
MONG for example, goes back to a mid-80s project to 
build roads, bridges, schools, and water wells. The 2011 
partnership between Haiti and the Louisiana National 
Guard, ushered from relief efforts reservists provided in the 
aftermath of the devastating 2010 hurricane, both also share 
a French colonial history. 

If SPP focuses on a partner nation’s needs, the benefits 
are mutual. As U.S. Army Brigadier General David Boyle, 
MONG director of the Joint Staff, put it, “SPP is a win-win.” 

A parceria de longa data entre o Panamá e a 
MONG, por exemplo, remonta a um projeto de 
meados da década de 1980 para construir estradas, 
pontes, escolas e poços de água. A parceria feita em 
2011 entre o Haiti e a Guarda Nacional da Luisiana, 
surgida com os esforços de ajuda dos reservistas depois 
do furacão devastador de 2010, também leva em 
consideração a história de colonização francesa que 
ambos compartilham.

Quando o SPP se concentra nas necessidades 
da nação parceira, os benefícios são mútuos. Como 
explica o General de Brigada do Exército dos EUA 
David Boyle, diretor do Estado-Maior Conjunto da 
MONG, “com o SPP todos ganhamos”.

No Panamá, os reservistas dos EUA puderam utili-
zar as características geográficas do país para fortalecer 
as habilidades de combate na selva. Na Colômbia e no 
Peru, os soldados enriqueceram seus conhecimentos 
sobre operações militares de guerrilha. As característi-
cas da parceria em si também contam.

“A parceria Missouri-Panamá é singular e impor-
tante, porque o Panamá é um dos dois únicos países da 
América Central sem uma força militar tradicional”, 
disse o Gen Bda Boyle. “Isso torna o SPP ainda mais 
relevante, pois conecta a missão de resposta em casos 
de emergências e a experiência [da MONG] com as 
forças de segurança panamenhas: polícia, bombeiros, 
gerenciamento de emergência e segurança marítima, 
aérea e terrestre na fronteira.”

Ao mesmo tempo em que os parceiros aproveitam 
os conhecimentos uns dos outros, as nações também 
podem se beneficiar das habilidades e capacidades 
da Guarda Nacional dos EUA. “A capacidade está lá 
para que a Guarda Nacional se apoie em outras forças 
para obter ajuda”, disse o Capitão da Força Aérea dos 
EUA Stephen Hudson, diretor do SPP da SCNG, 
que comentou que a SCNG já pediu ajuda à Guarda 
Nacional de Connecticut para atender a uma solici-
tação das Forças Armadas da Colômbia de apoio para 
seu programa de adestramento de cães de trabalho.

Os EUA e as nações parceiras compartilham uma 
visão de longo prazo dos interesses comuns. Desde 
seu início na América Latina, o SPP já preservou 
parcerias essenciais, criando, ao mesmo tempo, laços 
mais fortes para um futuro mais seguro. Nos últimos 
anos, o SPP incluiu dois novos países: Argentina, em 
parceria com a Geórgia (2016), e Brasil, em parceria 
com Nova York (2019). 

“Sem sombra de dúvida, o SPP é uma iniciativa 
bem-sucedida e continua a superar as expectativas. 
Desde a sua criação, o programa vem se mantendo 
firme no que agora é tema estratégico do Comando, 
‘Promessa Duradoura das Américas’”, disse o Ten 
Cel Mora. “O SPP funciona como um catalizador 
para fortalecer e manter nossas alianças e parcerias no 
hemisfério ocidental, o que ajuda a acelerar e moldar 
a expansão global do espaço competitivo, de forma a 
promover os nossos interesses mútuos.”

Um militar chileno 
participa da 
Competição Best 
Warrior como parte 
do SPP entre as 
Forças Armadas 
do Chile e a Guarda 
Nacional do Texas, 
no dia 4 de abril 
de 2019.  
SARGENTO DA GUARDA NACIONAL
DO EXÉRCITO DOS EUA 
MARK OTTE

A Chilean service 
member takes part 
in the Best Warrior 
Competition as part of 
the SPP between the 
Chilean Armed Forces 
and the Texas National 
Guard, April 4, 2019. 
U.S. ARMY NATIONAL GUARD 
SERGEANT MARK OTTE

“Trata-se de compreendermo-nos melhor mutuamente, conhecer as 
expectativas e fortalecer o profissionalismo e a interoperabilidade, 
para que possamos cumprir melhor nossas missões.”

“It’s about understanding each other better, knowing the expectations, 
and enhancing professionalism and interoperability so that  
we can better accomplish our missions.”

— Capitão do Exército dos EUA Raymond Youngs, diretor do SPP da Guarda Nacional de New Hampshire

— U.S. Army Captain Raymond Youngs, SPP program director for the New Hampshire National Guard

In Panama, U.S. reservists have been able to use the 
country’s geographic features to strengthen jungle combat 
skills. In Colombia and Peru, soldiers build up their 
guerilla warfare knowledge. The characteristics of the 
partnership itself can also weigh in.

“The Missouri-Panama partnership is unique and 
important because Panama is one of only two countries 
in Central America without a traditional military force,” 
said Brig. Gen. Boyle. “This makes SPP even more 
relevant, connecting [MONG’s] emergency response 
mission and expertise with Panama’s security forces — 
police, fire, emergency management, and sea, air, and 
ground border security.”

While partners tap into each other’s knowledge, 
nations can also benefit from skills and capabilities of 
the U.S. National Guard. “The capability is out there 

for the National Guard to lean on other forces for 
support,” said U.S. Air Force Captain Stephen Hudson, 
SCNG SPP program director, citing that SCNG once 
sought help from the Connecticut National Guard to 
address a Colombian military request for help with 
their working dog program. 

The U.S. and partner nations share a long-term 
view of common interests. Since its inception in Latin 
America, SPP has been preserving critical partnerships, 
while also building stronger bonds for a more secure 
future. In recent years, SPP welcomed two new countries: 
Argentina, paired with Georgia (2016); and Brazil, paired 
with New York (2019).   

“The SPP is without a doubt a successful program and 
continues to exceed expectations. Since its inception, the 
program has managed to stand firm on what is now the 
Command’s strategic theme, ‘Enduring Promise for the 
Americas,’” said Lt. Col. Mora. “The SPP served as the 
catalyst for strengthening and sustaining our alliances and 
partnerships in the Western Hemisphere, which helps to 
accelerate and shape the global expansion of the competi-
tive space in ways that advance our mutual interests.”

www.dialogo-americas.com 27Fórum das Américas       DIÁLOGO
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in their words

ALMIRANTE DE ESQUADRA 
LUIS GERARDO ALCALÁ FERRÁEZ,

 chefe do Estado-Maior Geral da Marinha do México

“When it comes to narcotrafficking, experience shows that only through 
international cooperation can we reduce and interdict [crime in] maritime 

areas to prevent narcotraffickers from viewing the sea as an attractive option 
to smuggle their cargo. A common understanding of issues helps identify 

opportunities to improve future coordination.”

ADMIRAL LUIS GERARDO ALCALÁ FERRÁEZ, 
chief of the Mexican Navy General Staff

“No caso específico do narcotráfico, a experiência nos mostra que 
somente através da cooperação internacional poderemos minimizar 
e interditar as áreas marítimas, para evitar que os narcotraficantes 

considerem o mar uma opção atrativa para transportar a sua carga. 
O entendimento comum dos problemas facilita a identificação das 

oportunidades para melhorar as futuras coordenações.”

ALMIRANTE DE ESQUADRA FERNANDO PÉREZ,
chefe do Estado-Maior da Defesa do Uruguai

ALMIRANTE DE ESQUADRA ILQUES BARBOSA JUNIOR,
comandante da Marinha do Brasil

TENENTE-BRIGADEIRO DO AR RAMSÉS RUEDA RUEDA,
comandante da Força Aérea Colombiana

GENERAL DE BRIGADA DO EXÉRCITO 
RENÉ ORLANDO PONCE FONSECA,

chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas de Honduras

“The exchange of experiences and coordination has evolved into a system of ongoing 
exchange of capabilities to always have forces and equipment available to respond in 

cases of emergency or humanitarian assistance.”

“Interoperability and exchanges between the navies and coast guards of other 
countries promote further development of our relationships, partnerships, and a great 

learning opportunity through experience exchange.”

“We’re part of the System of Cooperation Among American Air Forces 
[SICOFAA, in Spanish], and we work with countries in the region to discourage 

transnational threats such as narcotrafficking.”

“Our cooperation with JTF-Bravo [Joint Task Force Bravo] is very important. 
We coordinated air reconnaissance operations with their aircraft and they support us 

continuously in aeromedical missions in different parts of the country.”

ADMIRAL FERNANDO PÉREZ, 
chairman of the Uruguayan Defense’s Joint Chief of Staff

ADMIRAL ILQUES BARBOSA JUNIOR, 
commander of the Brazilian Navy

GENERAL RAMSÉS RUEDA RUEDA, 
 commander of the Colombian Air Force ARMY MAJOR GENERAL RENÉ ORLANDO PONCE FONSECA, 

chairman of the Honduran Armed Forces’ Joint Chiefs of Staff

“O intercâmbio de experiências e coordenação evoluiu para um 
sistema de intercâmbio permanente de capacidades, para que as 
forças e os equipamentos de resposta em casos de emergência ou 

de assistência humanitária estejam sempre disponíveis.”

“A interoperabilidade e o intercâmbio com marinhas e guardas 
costeiras de outros países possibilitam o aprofundamento de nossos 

relacionamentos, parcerias e uma enorme oportunidade 
de aprendizado e troca de experiências.”

“Fazemos parte também do Sistema de Cooperação entre as 
Forças Aéreas Americanas [SICOFAA] e trabalhamos com 

os países da região para eliminar as ameaças 
transnacionais, como o narcotráfico.”

“Existe uma grande cooperação com a FTC-Bravo 
[Força-Tarefa Conjunta Bravo]. Coordenamos operações 
de reconhecimento aéreo com suas aeronaves e eles nos 
apoiam continuamente em missões aéreas médicas em 

diferentes pontos do país.”

CONTRA-ALMIRANTE DA GUARDA COSTEIRA 
DOS EUA PAT DEQUATTRO,

diretor da Força-Tarefa Conjunta Interagencial Sul

“Collaboration is the most successful effort of the Martillo campaign as our Central American, 
South American, and Caribbean partners, as well as Mexico, work together.”

U.S. COAST GUARD REAR ADMIRAL PAT DEQUATTRO, 
Joint Interagency Task Force South director

“A colaboração é o esforço de maior sucesso da Operação Martillo, 
pois nossos parceiros da América Central, da América do 

Sul e do Caribe, além do México, trabalham em conjunto.”

(Continua na página 42)
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UUma operação de guerra, só que voltada para a ajuda 
humanitária e auxílio pós-desastre: essa foi a premissa do 
exercício marítimo multinacional UNITAS 2019, este ano 
em sua 60ª versão e encerrado em 30 de agosto. O cenário 
foi o Rio de Janeiro.

A operação UNITAS 2019, cujo objetivo principal 
foi desenvolver uma força-tarefa marítima multinacional, 
ocorreu em duas etapas: uma marítima – LANT – e outra 
anfíbia – AMPHIBIOUS. Na fase em alto mar, entre 
os dias 22 e 30 de agosto, foram executados exercícios 
voltados a ações de superfície, aéreas, de guerra eletrônica e 
operações de interdição marítima.

Na segunda etapa, entre os dias 27 e 30 de agosto, 
foi realizada a simulação de ajuda humanitária na Ilha 
da Marambaia, ao sul do estado do Rio de Janeiro. Além 
do Brasil, participaram meios e delegações da Argentina, 
Chile, Colômbia, Equador, Estados Unidos (país organiza-
dor do UNITAS desde 1959), México, Panamá, Paraguai, 
Peru e Reino Unido; Japão e Portugal participaram como 
observadores.

O exercício mobilizou, ao todo, 10 navios brasileiros 
e quatro de outros países, diversas aeronaves de asa fixa e 
rotativa, um grupo de controle do exercício (Combined 
Exercise Scenario Control Group), além dos apoios em terra, 
contabilizando mais de 3.300 militares. “Treinamos de 
maneira o mais próximo da realidade possível, inclusive 
utilizando membros das comunidades locais do país que 
poderemos, eventualmente, ajudar no futuro. Esse treina-
mento pode ser utilizado em qualquer país, em qualquer 
situação humanitária, em qualquer lugar do globo”, disse o 
Almirante de Esquadra Leonardo Puntel, comandante de 
Operações Navais da Marinha do Brasil (MB). 

Fuzileiros Navais do Brasil desembarcam na Ilha da 
Marambaia, no dia 27 de agosto. O UNITAS LX reuniu mais 
de 3.500 militares de 12 nações parceiras.

Brazilian Marines disembark at Marambaia Island on
August 27, 2019. UNITAS LX brought together more than 
3,300 service members from 12 partner nations.

É EXEMPLO DE INTEGRAÇÃO E 
INTEROPERABILIDADE ENTRE MARINHAS

UNITAS 2019

O Brasil foi o anfitrião do mais antigo exercício 
marítimo do hemisfério ocidental.

MARCOS OMMATI/DIÁLOGO  |  FOTOS: WAGNER ZIEGELMEYER, ESTÚDIO CRIA
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FORÇA-TAREFA MARINHA AEROTERRESTRE PARA 
FINS ESPECIAIS
Além do navio USS Carter Hall, Carros Lagarta 
Anfíbios (CLAnf), dos Landing Craft Air Cushion
(LCAC - Hovercraft, em inglês) e centenas de militares, os 
Estados Unidos participaram do UNITAS LX com uma 
Força-Tarefa Marinha Aeroterrestre para Fins Especiais 
(SP-MAGTF, em inglês), unidade multinacional de 
forças especiais baseada em Honduras, mas que pode ser 
destacada para realizar ações específicas na área de atuação 
do Comando Sul dos EUA, que compreende as Américas 
Central, do Sul e o Caribe. “O UNITAS 2019 é uma 
oportunidade incrível para o Corpo de Fuzileiros Navais 
– e em especial para a SP-MAGTF – de trabalhar com as 
nossas nações parceiras neste enorme exercício de nível 
estratégico, e realmente fazer o que eles precisam fazer para 
concluir a sua missão. É uma situação onde todos saem 
ganhando, tanto o nosso Corpo de Fuzileiros Navais como 
as nações parceiras”, disse o Contra-Almirante (FN) 

Mergulhadores táticos da Marinha Argentina, que partiram 
do navio-transporte ARA Bahía San Blas, desembarcam na 
Ilha da Marambaia, como parte da fase anfíbia do exercício 
UNITAS 2019.

Argentine Navy’s tactical divers disembark from the cargo 
ship ARA Bahía San Blas at Marambaia Island, as part of the 
amphibious phase of UNITAS 2019.

“This training can be 
applied in any country, in 

any humanitarian situation, 
anywhere in the world.” 

~ Brazilian Navy Admiral
Leonardo Puntel, chief of Naval Operations

Esse treinamento 
pode ser utilizado 

em qualquer país, em 
qualquer situação 

humanitária, em 
qualquer lugar do 

globo.”
~ Almirante de Esquadra Leonardo Puntel,

comandante de Operações Navais da Marinha do Brasil

“

A MODEL FOR INTEGRATION AND 
INTEROPERABILITY BETWEEN NAVIES

UNITAS 2019:

Brazil hosted the longest running maritime 
exercise in the Western Hemisphere.

MARCOS OMMATI/DIÁLOGO  |  PHOTOS: WAGNER ZIEGELMEYER, ESTÚDIO CRIA

AA war operation, but focused on humanitarian assistance 
and disaster relief was the theme for the multinational 
maritime exercise UNITAS LX (the 60th edition), which 
concluded on August 30, 2019. Rio de Janeiro served as 
the backdrop for the event.

Exercise UNITAS 2019, which main objective was to 
develop a multinational task force, was carried out in two 
phases: a maritime (UNITAS LANT) and an amphibi-
ous phase (UNITAS AMPHIBIOUS). UNITAS LANT 
exercises, August 22-30, focused on anti-surface, air, 
and electronic warfare, as well as maritime interdiction 
operations.

During UNITAS AMPHIBIOUS, August 27-30, 
participants carried out a humanitarian assistance simula-
tion at Marambaia Island, to the south of Rio de Janeiro 
state. In addition to Brazil, resources and delegations from 
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico, Panama, 
Paraguay, Peru, the United Kingdom, and the United 
States (which has been organizing UNITAS since 1950) 

participated. Japan and Portugal took part as observers.
The exercise mobilized 10 Brazilian ships and four 

from other countries, various fixed-wing and rotary-wing 
aircraft, an exercise control group (Combined Exercise 
Scenario Control Group), in addition to ground support, 
exceeding 3,300 service members. “Our training is as close 
to reality as possible, using members of the local commu-
nity from countries we may assist in the future. This 
training can be applied in any country, in any humanitar-
ian situation, anywhere in the world,” said Brazilian Navy 
(MB, in Portuguese) Admiral Leonardo Puntel, chief of 
Naval Operations.

SPECIAL PURPOSE MARINE AIR-GROUND TASK FORCE
In addition to the USS Carter Hall, amphibious assault 
vehicles (AAV), landing craft air cushion vehicles (LCAC 
Hovercraft), and hundreds of service members, the United 
States participated in UNITAS LX with Special Purpose 
Marine Air-Ground Task Force-Southern Command 
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(SPMAGTF-SC), a multinational unit based in Honduras 
that can deploy and carry out specific operations in Latin 
America and the Caribbean. “UNITAS 2019 is just an 
incredible opportunity for the Marine Corps, and espe-
cially SPMAGTF-SC, to work with our partner nations 
in this huge, strategic level exercise, and actually do what 
they need to do to accomplish their mission. It’s a win-win 
situation for both the Marine Corps and partner nations,” 
said Major General Michael F. Fahey III, commander of 
U.S. Marine Corps Forces, South.

An exercise carried out on August 27, at MB’s 
Marambaia Island Training Center, simulated the deploy-
ment of a humanitarian assistance task force (consisting 
of service members from Argentina, Brazil, Colombia, 
Ecuador, Peru, Paraguay, and the United States) to a ficti-
tious country that had been devastated by a hurricane.

SUPPORT VESSELS
With roads and airports destroyed, the only way to get to 
the location was by sea, through an amphibious landing. 
Ships anchored off the coast of the fictitious country, such 
as the Argentine Navy’s cargo ship ARA Bahía San Blas, 
MB’s Multipurpose Dock Ship Bahia (G40), and the U.S. 
Navy’s Landing Ship USS Carter Hall (LSD-50) were used 
as the support point for the humanitarian assistance sent 
to the country.

About 600 service members participated in the 

operation, said Brazilian Marine Corps Lieutenant 
General Paulo Martino Zuccaro, Fleet Marine Squad 
commander. AAVs from the Argentine Navy, MB, and 
the U.S. Navy, aboard a general cargo landing craft and 
two LCACs from the U.S. Navy, transferred service 
members, equipment, and other material required for the 
mission.

During the exercise, participants took the “wounded” 
to an expeditionary field hospital, built by MB. The U.S. 
Navy also installed a water filtering system that could 
generate up to 125 gallons of drinking water per hour, 
and desalination equipment.

Following the event’s closing ceremony on August 30, 
Captain José Negrete, director of Public Affairs with U.S. 
Marine Corps Forces, South, said that “UNITAS LX can 
be considered a success, as we met our goal of expanding 
the three most important pillars of this exercise, which 
are: to strengthen relationships, to improve the interoper-
ability, and to increase the rapid response of the navies 
from partner nations that joined the exercise, including 
the U.S.”

Michael F. Fahey III, comandante do Corpo de Fuzileiros 
Navais, Sul dos EUA.

No dia 27 de agosto, foi realizado, no Centro de 
Adestramento da Ilha da Marambaia da MB, um exercício 
que simulava o envio de uma força-tarefa de ajuda huma-
nitária composta por militares da Argentina, do Brasil, da 
Colômbia, do Equador, dos Estados Unidos, do Peru e do 
Paraguai a um país fictício devastado por um furacão.

EMBARCAÇÕES DE APOIO
Com estradas e aeroportos destruídos, a única maneira de 
chegar ao lugar foi pelo mar, deflagrando um desembar-
que anfíbio. Navios fundeados na costa do país fictício: 
o Navio-Transporte ARA Bahía San Blas, da Marinha 
Argentina; o Navio Doca Multipropósito Bahia (G40), da 
MB; e o Navio de Desembarque-Doca USS Carter Hall 
(LSD-50), da Marinha do EUA, serviram de ponto de 
suporte para a ajuda humanitária enviada à terra firme.

Cerca de 600 militares participaram desta operação, 
de acordo com o Vice-Almirante Paulo Martino Zuccaro, 
comandante da Força dos Fuzileiros da Esquadra do Brasil. 
Juntamente com equipamentos e outros materiais neces-
sários para realizar uma missão deste porte, esses militares 
foram transportados por CLAnfs da Marinha Argentina, 
da MB e da Marinha dos EUA, em uma Embarcação de 

Desembarque de Carga Geral da MB e em duas LCAC da 
Marinha americana.

Durante o exercício, os “feridos” foram levados para 
um hospital de campanha expedicionário montado pela 
MB. Já a Marinha americana instalou um sistema de 
purificação de água capaz de gerar até 473 litros (125 
galões) de água potável por hora, incluindo um aparato de 
dessalinização.

Após a cerimônia de encerramento do evento, realizada 
em 30 de agosto, o Capitão-Tenente (FN) José Negrete, 
relações públicas do Corpo de Fuzileiros Navais, Sul dos 
EUA, disse que “o UNITAS LX pode ser considerado um 
sucesso, já que conseguimos atingir nosso objetivo, que é 
amplificar os três pilares mais importantes deste exercício, 
que são: estreitar relações e melhorar a interoperabilidade e 
a pronta resposta das marinhas das nações amigas partici-
pantes do exercício e dos EUA”.

Militares argentinos e brasileiros trabalharam lado a lado 
durante o UNITAS 2019.

Argentine and Brazilian troops worked side by side during 
UNITAS 2019.

Dois veículos LCAC americanos se aproximam do litoral da 
Ilha da Marambaia, como parte do exercício UNITAS LX.

Two American LCAC vehicles approach the coast of 
Marambaia Island, as part of exercise UNITAS LX.



T
he United States-Colombia Action Plan (USCAP) 
for Regional Security is a cooperation agreement 
Colombia and the United States signed during 

former U.S. President Barack Obama’s visit to the April 
2012 Summit of the Americas, in Cartagena, Colombia. 
President Obama and then Colombian President Juan 
Manuel Santos agreed to work together to provide assis-
tance to partner nations and strengthen the fight against 
the global drug problem and transnational crime. The plan 
included strengthening military and police capabilities 
through exchanging and fostering experiences, techniques, 
tactics, and procedures that would enable all countries to 
confront the insecurity that threatens regional stability.

In 2013, following USCAP’s creation, an agree-
ment was reached to provide cooperation to El Salvador, 
Guatemala, Honduras, and Panama. In 2014, Costa 
Rica and the Dominican Republic were added. To date, 
Colombia has trained over 4,000 members of the public 
and armed forces of member countries; they project this 
figure will increase in the next few years with the inclusion 
of more partner nations.

Colombia, a regional example
For Colombia, training and supporting the work of 
strengthening the security and legitimacy of other 
hemispheric countries is positive. The country is not only 
considered the United States’ main regional ally, but it also 
has the opportunity to export the knowledge and skills its 
armed forces have acquired over decades of training and 
capacity building.

For Colombia’s Military Forces, it is vitally important 
to support the fight against transnational threats by trans-
ferring knowledge to participating USCAP partner nations. 
“The different capabilities the Colombian Military Forces 
have acquired over more than 50 years of uninterrupted 
fighting against terrorism and narcotrafficking allow us to 
share this experience; we strengthen our bonds of coopera-
tion and mutual trust under the concept of cooperative 
security. At the same time we help USCAP beneficiary 
countries reach interoperability levels in the fight against 
emerging threats,” said Colonel Juan Carlos Mazo, director 

USCAP apoia a 
reconstrução de uma 
região mais segura

O Plano de Ação Conjunta de Segurança 
Regional é um dos programas de maior 
alcance realizados pelos Estados Unidos 

com apoio da Colômbia.

MARIA CAROLINA GONZÁLEZ G./DIÁLOGO, COLÔMBIA 

USCAP Helps Rebuild 
a Safer Region

The United States-Colombia Action Plan is one of 

the farthest-reaching programs the United States 

promotes, with the support of Colombia.

MARIA CAROLINA GONZÁLEZ G./DIÁLOGO, COLOMBIA

Fuzileiros Navais colombianos realizam operações fluviais junto 
com seus parceiros guatemaltecos, como parte do Plano de Ação 
Conjunta de Segurança Regional, na Brigada do Corpo de Fuzileiros 
Navais em Puerto Barrios, Guatemala, em fevereiro de 2019.    

Colombian Marines conduct riverine operations alongside Guatemalan 
partners as part of USCAP at Guatemala’s Puerto Barrios Marine 
Corps Brigade, February 2019.  U.S. MARINE CORPS CORPORAL AMY PHAN

O
Plano de Ação Conjunta de Segurança Regional 
(USCAP, em inglês) é um acordo de cooperação 
entre a Colômbia e os Estados Unidos firmado 
durante a visita do ex-presidente americano Barack 
Obama à Cúpula das Américas em Cartagena, 
Colômbia, em abril de 2012. O presidente Obama 

e o então presidente colombiano Juan Manuel Santos decidiram 
trabalhar em conjunto para prestar assistência em segurança aos 
países aliados e fortalecer a luta contra o problema mundial das 
drogas e o crime transnacional. O plano incluiu o fortalecimento 
de capacidades militares e policiais através do intercâmbio e da 
promoção de experiências, técnicas, táticas e procedimentos que 
permitiriam a todos os países fazer frente à insegurança que ameaça 
a estabilidade da região.

Depois da criação do Plano de Ação, a partir de 2013, foi deci-
dido que haveria também cooperação com Panamá, El Salvador, 
Guatemala e Honduras. A partir de 2014, Costa Rica e República 
Dominicana foram incluídas. Até o momento, a Colômbia já 
capacitou quase 4.000 membros das forças pública e militar dos 
países participantes. Espera-se que nos próximos anos esse número 
aumente com a adesão de outras nações.

Colômbia, exemplo regional
Para a Colômbia, capacitar e apoiar o trabalho de fortalecimento 
da segurança e a legitimidade dos demais países do hemisfério é 
um fator positivo. O país não é apenas considerado o principal 
aliado dos Estados Unidos na região, mas também tem a oportuni-
dade de exportar o conhecimento e as capacidades adquiridos em 
décadas de treinamento e capacitação.

Para as Forças Militares da Colômbia, é de vital importância 
contribuir para a luta contra as ameaças transnacionais através da 
transferência de conhecimentos aos países amigos participantes 
do USCAP. “As capacidades diferenciais adquiridas pelas Forças 
Militares da Colômbia durante mais de 50 anos de luta ininter-
rupta contra o terrorismo e o narcotráfico nos permitem compar-
tilhar essa experiência. Fortalecemos nossos laços de cooperação 
e confiança mútua sob o conceito de segurança cooperativa. 
Ao mesmo tempo, ajudamos os países beneficiários do USCAP 
a atingirem os níveis de interoperabilidade na luta contra as 
ameaças emergentes”, disse o Coronel Juan Carlos Mazo, diretor 
do Escritório de Relações Internacionais do Comando Geral das 
Forças Militares da Colômbia.

É importante ressaltar que os Estados Unidos, nas últimas 
décadas, realizaram um esforço considerável para aumentar a 
estabilidade regional; por isso, a Colômbia representa o caso mais 
bem-sucedido com esse propósito. “O profissionalismo e as capa-
cidades das Forças Militares da Colômbia não apenas ganharam o 
respeito dos colombianos, mas também o respeito e a admiração 
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of the Office of International Relations for the 
Colombian Military Forces’ General Command.

It’s important to highlight the considerable effort 
the United States made over the last few decades 
to increase regional stability; as a result, Colombia 
represents the most successful case study for this 
purpose. “The professionalism and capabilities of the 
Colombian Military Forces earn not only the respect 
of Colombian people, but also the respect and admira-
tion of other regional partner nations. The United 
States knows that supporting Colombia in exporting 
its experience logically represents the next step in shar-
ing our joint objective of providing increased regional 
stability,” said Kevin Staley, chief of U.S. Southern 
Command’s (SOUTHCOM) Security Cooperation 
Division, which oversees USCAP.

According to Staley, SOUTHCOM will bring 
other partner nations into the program. “We want 
Colombia and the United States to mature this export 
effort to synchronize security efforts in the Americas. 
In addition, we are coordinating with Colombia’s 
Ministry of Defense to modify the program’s approach 
to one that’s more strategic than operational. Even 
though we will continue to provide training at the 
tactical level, we want to provide a balance among the 
three levels to satisfy the needs of USCAP countries.”

Operational impact
During USCAP’s last planning conference, in 
December 2018 in Guatemala City, Guatemala, 
Honduran Army Lieutenant Colonel César Rodríguez 
said, “The training Colombia has provided under 
USCAP contributes to increasing the seizures of 
cocaine shipments headed to the United States that 
use Honduras as a transit route.” 

Between 2013 (when training began) and 2018, 
Honduran Armed Forces seized 33 tons of narcotics, 
equivalent to almost $600 million. This figure, added 
to the other participating countries’ results, shows that 
joint and coordinated efforts contribute to the opera-
tional success every nation seeks, after they receive 
training such as that USCAP offers. 

USCAP toward the future
The near- and long-term purpose of USCAP is to 
continue providing training at the three levels – strate-
gic, operational, and tactical – for member countries, 
as well as to strengthen the train-the-trainer methodol-
ogy, which allows the knowledge acquired to multiply 
through the generation of new training capabilities. 
The expectation is that nations facing security threats 
similar to those of current members will be able to 
join the plan in the coming years.

Participantes do 
Seminário de Líderes 
Seniores realizado 
em Medellín, 
Colômbia, de 30 de 
julho a 1º de agosto 
de 2019.   

Participants of 
the Senior Leader 
Seminar in Medellín, 
Colombia, held July 
30–August 1, 2019. 
SOUTHCOM J5

Um membro da 
equipe do USCAP (à 
esq.) supervisiona 
um exercício de 
treinamento com 
Fuzileiros Navais de 
Honduras, durante um 
curso de operações 
em embarcações do 
USCAP em Puerto 
Castilla, Honduras, em 
agosto de 2019.    

A USCAP team member 
(second from left) 
supervises a training 
exercise with Honduran 
Marines during a 
USCAP boat operations 
course in Puerto 
Castilla, Honduras, 
August 2019. 
U.S. MARINE CORPS SERGEANT 
STANLEY MOY

de outras nações parceiras na região. Os Estados 
Unidos sabem que apoiar a Colômbia a expor-
tar seus conhecimentos representa logicamente 
o passo seguinte para compartilhar nossa meta 
comum de melhorar a estabilidade da região”, 
declarou Kevin Staley, diretor da Divisão de 
Cooperação em Segurança do Comando Sul dos 
EUA (SOUTHCOM), sob a qual se encontra o 
programa USCAP.

Para Staley, o SOUTHCOM integrará 
outros países amigos ao programa. Ele afirma 
que “queremos que a Colômbia amadureça 
essa exportação junto com os Estados Unidos 
para sincronizarmos os esforços de segurança 
nas Américas. Além disso, coordenamos com o 
Ministério da Defesa colombiano uma mudança 
no enfoque do programa para algo mais estraté-
gico que operacional. Ainda que continuemos 
com as capacitações em nível tático, queremos 
equilibrar os três níveis para satisfazer as necessi-
dades dos países pertencentes ao programa.”

Impacto operacional
Na última conferência de planejamento do 
USCAP, em dezembro de 2018, na Cidade da 
Guatemala, Guatemala, o Tenente-Coronel do 

Exército de Honduras César Rodríguez disse que 
“o treinamento oferecido pela Colômbia através 
do USCAP ajuda a aumentar as apreensões de 
carregamentos de cocaína que vão para os Estados 
Unidos passando por Honduras.”

Desde que começaram as capacitações em 
2013, até 2018, as Forças Armadas de Honduras 
já apreenderam 33 toneladas de entorpecentes, o 
que equivale a quase US$ 600 milhões. Essa cifra, 
somada aos resultados obtidos pelos demais países 
participantes, mostra que o trabalho conjunto e 
coordenado contribui para o sucesso operacional 
que todas as nações almejam ter, depois de rece-
berem um treinamento como o do USCAP.

O futuro do USCAP 
O objetivo do USCAP a médio e longo prazo é 
continuar as capacitações nos três níveis: estraté-
gico, operacional e tático para os países membros, 
bem como fortalecer a metodologia de “instru-
tor de instrutores”, que permite multiplicar os 
conhecimentos adquiridos através da geração de 
novas capacidades em adestramento. O projeto 
para os próximos anos é vincular nações que 
tenham desafios de segurança similares aos dos 
membros atuais. 
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O 
3º Seminário Regional de Líderes Seniores do Plano 
de Ação Conjunta de Segurança Regional (USCAP, 
em inglês) foi realizado em julho de 2019, em 
Medellín, Colômbia. O tema central foi a redução 

dos futuros desafios de segurança, a antecipação das ameaças e 
a identificação de soluções para criar capacidades estratégicas 
entre os países membros.

O seminário contou com a presença de líderes seniores 
e oficiais da Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Estados 
Unidos, Guatemala, Honduras, Panamá e República 
Dominicana, além do Equador e do Paraguai.

“Para o Paraguai, é importante fortalecer o trabalho de 
treinamento e capacitação realizado pelo USCAP em nível 
estratégico, operacional e tático, para enfrentar as ameaças 
internas e externas à segurança da região”, disse o General de 
Brigada do Exército Paraguaio Bernardino González, coman-
dante da 1ª Divisão (zona norte). “Quando ingressarmos no 
programa, a partir de 2020, tentaremos fortalecer as alianças 
não apenas em capacitação, mas também no trabalho combi-
nado com os demais países. As Forças Militares do Paraguai 
estão há quase nove anos lutando contra o autodenominado 
Exército do Povo Paraguaio, que pratica extorsão, sequestro 
e narcotráfico na zona norte do país, e tinha um vínculo 
estreito com as extintas Forças Armadas Revolucionárias 
da Colômbia. Entretanto, conseguimos extinguir grupos 
insurgentes como o Exército do Marechal López, graças ao 
trabalho em cooperação com a Colômbia. Agora esperamos 
fortalecer nossas capacidades, para continuar mostrando 
resultados concretos.”

“Os Estados Unidos e a Colômbia devem continuar na 
liderança do processo de fortalecimento das capacidades para 
que haja uma confederação com todos os países aliados da 
região, obtendo, dessa forma, um valor agregado às opera-
ções realizadas”, acrescentou o Contra-Almirante (FN) do 
Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA David Bellon, diretor 
de Estratégias Políticas e Planos (J5) do Comando Sul dos 
EUA. “É necessário incluir os tomadores de decisões de alto 
nível para impulsionar os esforços de resoluções políticas que 
formalizem os compromissos concluídos nesses encontros do 
USCAP”, disse.

Novas capacidades do USCAP
A partir de 2020, a Colômbia começará a capacitar os países 
membros do USCAP em Direitos Humanos (DD.HH.) e 
Direito Internacional Humanitário (DIH), com o respaldo 
dos EUA.

“A contribuição da Colômbia é enorme; trabalhamos 
durante muitos anos em uma estratégia implementada pelas 
Forças Militares da Colômbia e pelo governo para fortalecer 
a legitimidade institucional e como fundamento jurídico nas 

operações militares”, disse, durante o seminário, a General de 
Brigada María Paulina Leguizamón Zárate, subcomandante 
do Estado-Maior Conjunto Jurídico Institucional das Forças 
Militares da Colômbia. “A nova capacidade demonstrará 
como a Colômbia é líder no sistema de proteção dos Direitos 
Humanos e como pode apoiar os demais países em Direito 
Operacional e Regras de Engajamento. Graças ao apoio dos 
EUA, estamos prontos para exportar essa capacidade.”

A meta é que a partir de 2020 comece um processo 
onde os países do USCAP tenham uma unidade conceitual, 
fundamentada nos aspectos legais que regem a realização 
de operações militares e policiais. Os governos e suas forças 
públicas devem ser consistentes e respaldar a legitimidade 
com suas operações, de acordo com os padrões estabelecidos 
em DD.HH. e DIH. O projeto para o primeiro ano do 
programa é capacitar em DD.HH. e DIH um total de 120 
pessoas, entre oficiais, suboficiais, subtenentes e sargentos dos 
países membros. No entanto, sem dúvida, essa capacidade 
continuará a crescer no USCAP nos próximos anos.

T
he third U.S.-Colombia Action Plan (USCAP) Senior 
Leader Seminar for joint regional security cooperation 
was held in July 2019, in Medellín, Colombia. The 
seminar focused on reducing future security challenges, 

anticipating threats, and identifying solutions to create strate-
gic capabilities among member nations.

Senior leaders and officials from Colombia, Costa Rica, 
the Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Panama, and the United States attended the seminar. Ecuador 
and Paraguay also attended.

“For Paraguay, it’s important to strengthen the train-
ing and instruction that USCAP carries out at the strategic, 
operational, and tactical levels to counter national and 
international security threats in the region,” said Paraguayan 
Army Brigadier General Bernardino González, commander 

of the 1st Division (north). “As we enter the program in 
2020, we seek to strengthen partnerships not only in train-
ing, but also in combined work with the rest of the countries. 
The Armed Forces of Paraguay have been fighting for nearly 
nine years against the so-called Paraguayan People’s Army, 
which engages in extortion, kidnapping, and narcotrafficking 
in the north. It had close ties with the former guerrilla group 
the Revolutionary Armed Forces of Colombia. Meanwhile, 
we managed to defeat insurgent groups such as the Mariscal 
López Army, thanks to Colombia’s cooperation. Now we 
expect to strengthen our capabilities to continue bearing 
concrete results.”

“The United States and Colombia must continue leading 
the effort to strengthen capabilities and make a confederation 
with all partner nations in the region, gaining added value in 

the operations they conduct,” said U.S. Marine Corps Major 
General David Bellon, director of Strategy, Policy, and Plans 
(J5), U.S. Southern Command. “There’s a need to include 
high-level decision makers to continue the efforts for politi-
cal resolutions to formalize the commitments reached at these 
USCAP meetings,” he said. 

New USCAP capabilities
In 2020, Colombia will begin to train USCAP members in 
human rights and International Humanitarian Law (IHL), 
with U.S. support. 

“Colombia’s contribution is huge; we’ve been working for 
years on a strategy implemented by the Colombian Military 
Forces and the government to strengthen institutional legiti-
macy, and as a legal guideline in military operations,” said 

Major General María Paulina Leguizamón Zárate, deputy chief 
of the Colombian Military Forces Joint Legal and Institutional 
Staff. “The new capabilities will demonstrate how Colombia 
is a leader in human rights protection and how it can support 
other countries in Operational Law and Rules of Engagement. 
Thanks to U.S. support, we are ready to export this capability.”

The goal is to start a process in 2020 for USCAP countries 
to have conceptual unity, based on legal aspects governing 
military and police operations. Governments and their public 
forces must be consistent and support legitimacy with their 
operations, according to human rights and IHL standards. 
The plan for the program’s first year is to provide human rights 
and IHL training to 120 people, including member nations’ 
officers and noncommissioned officers, but it will undoubtedly 
continue improving under USCAP in the years to come.

O General de Brigada Juan Carlos Ramirez Trujillo, comandante 
da VII Divisão do Exército Nacional da Colômbia, faz uma 
apresentação sobre o programa do USCAP para os participantes 
do Seminário de Líderes Seniores realizado em Medellín, 
Colômbia, de 30 de julho a 1º de agosto de 2019.  

Brigadier General Juan Carlos Trujillo, commander of the 
Colombian Army’s 7th Division, conducts a presentation on the 
USCAP program for attendees at the Senior Leader Seminar in 
Medellín, Colombia, held July 30–August 1, 2019.  SOUTHCOM J5

Seminário do USCAP USCAP Seminar  

“A nova capacidade demonstrará como a Colômbia é líder no sistema de 
proteção dos Direitos Humanos e como pode apoiar os demais países 
em Direito Operacional e Regras de Engajamento. Graças ao apoio dos 
EUA, estamos prontos para exportar essa capacidade.”

“The new capabilities will demonstrate how Colombia is a leader in human rights 
protection and how it can support other countries in Operational Law and Rules 
of Engagement. Thanks to U.S. support, we are ready to export this capability.”

— a General de Brigada María Paulina Leguizamón Zárate, subcomandante do 
     Estado-Maior Conjunto Jurídico Institucional das Forças Militares da Colômbia

— Major General María Paulina Leguizamón Zárate, deputy chief of the Colombian Military Forces’ Joint Legal and Institutional Staff
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in their words

TENENTE-BRIGADEIRO DO AR RAUL BOTELHO,
 comandante do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Brasil

CONTRA-ALMIRANTE (FN) MICHAEL F. FAHEY III,
comandante das Forças do Corpo 
de Fuzileiros Navais, Sul dos EUA

“Each day, we strengthen our friendship and cooperation ties, enabling regional 
interests on development and security issues to be reached.”

“UNITAS 2019 is just an incredible opportunity for the Marine Corps to work with 
our partner nations in this huge, strategic level exercise, and actually do what 

they need to do to accomplish their mission.”

AIR FORCE GENERAL RAUL BOTELHO, 
chairman of the Brazilian Armed Forces’ Joint Chiefs of Staff

MAJOR GENERAL MICHAEL F. FAHEY III, 
commander of U.S. Marine Corps Forces, South

“Vejo que fortalecemos a cada dia os laços de amizade e 
cooperação, possibilitando o alcance dos interesses regionais 

quanto ao desenvolvimento e à segurança.”

CONTRA-ALMIRANTE (FN) NÉLIO DE ALMEIDA,
 comandante do Centro de Desenvolvimento Doutrinário 

do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil

“We have changed our position because we need three elements to develop 
interoperability: intelligence exchange, integration of command 

and control systems, and a common planning doctrine.”

MARINE CORPS MAJOR GENERAL NÉLIO DE ALMEIDA, 
commander of the Brazilian Marine Corps’ Doctrinal Development

“Nós mudamos nossa postura pois, para desenvolver a 
interoperabilidade, precisamos de três coisas: intercâmbio de 

inteligência; integração dos sistemas de comando e controle; e uma 
doutrina comum de planejamento.”

“O UNITAS 2019 foi uma oportunidade incrível para o Corpo 
de Fuzileiros Navais de trabalhar com as nossas nações parceiras 

neste enorme exercício de nível estratégico e realmente fazer o que 
precisem fazer para concluir a sua missão.”

GENERAL DE EXÉRCITO 
LUIS FERNANDO NAVARRO JIMÉNEZ,

comandante geral das Forças Militares da Colômbia

“We need the international community to really understand that there is 
a very serious humanitarian crisis in Venezuela.”

ARMY GENERAL LUIS FERNANDO NAVARRO JIMÉNEZ,  
commander of the Colombian Military Forces

“É necessário que a comunidade internacional realmente entenda 
que existe uma crise humanitária muito grave na Venezuela.”

eles
in their wordsin their words

eleseles
DISSERAM

GENERAL DE EXÉRCITO 
RICARDO MARTÍNEZ MENANTEAU,
comandante em chefe do Exército do Chile

“The ability to conduct exercises in Chile, the United States, or in other countries 
of the Americas helps us update the doctrine, review the training, 

establish parameters with equipment, and standardize procedures.”
GENERAL RICARDO MARTÍNEZ MENANTEAU,

 commander of the Chilean Army

“A capacidade de realização de exercícios no Chile, nos EUA, 
ou em outros países da América nos ajuda a revisar a doutrina, 
verificar qual é o treinamento, estabelecer parâmetros com o 

equipamento e homologar os procedimentos.”

“As ameaças transnacionais não ‘navegam’, mas ‘correm’ e o tempo 
real é vital. É totalmente inútil dar ou receber uma informação 

obsoleta, porque o valor que ela poderia ter tido duas horas atrás 
já não existe nesse momento. Por isso, a comunicação da 

informação em tempo real é vital para o sucesso.”
VICE-ALMIRANTE JUAN RANDOLFO PARDO AGUILAR, 

comandante da Marinha da Guatemala

“Transnational threats do not ‘sail’ but ‘run.’ So real time is vital. Outdated information 
is useless, because information that was valuable two hours ago, no longer is now. 

Therefore, communicating information in real time is essential for success.”

VICE ADMIRAL JUAN RANDOLFO PARDO AGUILAR,
commander of the Guatemalan Navy

(Continua na página 72)



DR. THOMAS BRUNEAU, DISTINGUISHED PROFESSOR 
EMERITUS OF NATIONAL SECURITY AFFAIRS AT THE 
U.S. NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL 

Colombia and the 

North Atlantic Trea� 

Organization already 

cooperate in a number 

of areas, and the scope 

and intensi� of their 

cooperation will vastly 

expand through the 

partnership agreement. 

WHY IS 

COLOMBIA
NATO’S 

FIRST PARTNER IN 
LATIN AMERICA? 

POR QUE A  

COLÔMBIA
É O PRIMEIRO PARCEIRO DA

OTAN 
NA AMÉRICA LATINA?

DR. THOMAS BRUNEAU, PROFESSOR EMÉRITO DE QUESTÕES DE SEGURANÇA NACIONAL 
DA ESCOLA DE PÓS-GRADUAÇÃO NAVAL DOS EUA

A Colômbia e a Organização do Tratado 

do Atlântico Norte já trabalham em 

diversas áreas e expandem o alcance e 

a intensidade dessa cooperação com o 

acordo de parceria.

2019, a Organização do Tratado do Atlântico Norte 
(OTAN) comemorou o seu 70º aniversário. Há dois 
anos, a OTAN deu as boas-vindas à Colômbia como 

país parceiro, até agora o único na América Latina. A OTAN, uma aliança 
de 29 nações, logrou firmar um acordo de parceria com a Colômbia após a 
assinatura do acordo de paz entre o governo colombiano e as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia (FARC), fato que contribuiu para que o ex-presi-
dente colombiano Juan Manuel Santos (2010-2018) recebesse o Prêmio Nobel 
da Paz. O acordo de parceria promove a cooperação entre a Aliança Ocidental e 
a Colômbia, através da educação e de exercícios em áreas que incluem operações 
cibernéticas, terrorismo, crime organizado e segurança marítima. A Colômbia e a 
OTAN já trabalham conjuntamente em diversas áreas e, com o acordo, o alcance 
e a intensidade dessa cooperação terão uma grande expansão.

RECONHECIMENTO ESPECIAL
A Colômbia merece esse reconhecimento tão especial por seu sucesso na 
implementação de uma estratégia de segurança democrática que conseguiu 
transformar o país, que estava prestes a ser considerado um Estado fracassado 
no final da década de 1990, em uma nação atualmente estável, muito menos 
violenta e próspera economicamente. Se existe um estudo de caso positivo 
sobre a importância de desenvolver a capacitação de parceiros, é a respeito da 
Colômbia. O país sul-americano venceu a guerra contra as FARC e outras 
organizações armadas. Isso prova que é possível alcançar a segurança sob os 
auspícios da democracia.

EM
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2019, the North Atlantic Treaty 
Organization (NATO) celebrated its 70th 
anniversary. The previous year, NATO 

welcomed Colombia as a partner, so far, the only one in 
Latin America. The 29-nation NATO alliance reached a 
partnership accord with Colombia following the signing of 
the peace agreement between the Colombian government 
and the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC, 
in Spanish), which earned former Colombian President 
Juan Manuel Santos (2010-2018) the Nobel Peace Prize. 
The partnership agreement promotes cooperation between 
the Western Alliance and Colombia through education 
and exercises in areas including cyber operations, terror-
ism, organized crime, and maritime security. Colombia 
and NATO already cooperate in a number of areas, and 
through the agreement, the scope and intensity of that 
cooperation will be vastly expanded. 

SPECIAL RECOGNITION
Colombia deserves this very special recognition for 
its success in implementing a strategy of “Democratic 
Security,” which succeeded in turning the country, nearly 
considered a failed state in the late 1990s, into a currently 
stable, much less violent, and economically prosper-
ous nation. If there ever were a positive case study of the 
importance of building partner capacity, it is Colombia. 
The South American country has been successful in the war 
against the FARC and other armed actors. This is proof that 
achieving security can be done under democratic auspices. 

Unlike most countries in Latin America, Colombia 
did not experience military regimes during the 1970s and 
1980s. However, until 2002, the security and defense field 
was considered the exclusive domain of the military and 
national police (both under the Ministry of Defense). It 
was only after 2002 that civilians — first under President 
Álvaro Uribe (2002-2010) — took responsibility, jointly 
with the military, in fighting against the FARC, other 
armed actors, in both popular support manifested in 
demonstrations and support of the government, and 
through four “security taxes” on the elite and businesses. 
That is, the war against domestic enemies involved the 
general mobilization, and economic support, of vast 
sectors of Colombian society. 

A RELIABLE ALLY
Colombia has also been a reliable ally in a neighborhood 
characterized by popular tendencies and the Bolivarian 
Alliance for the Peoples of Our America (ALBA) coun-
tries. And, currently, Colombia is an exporter of security 
as formalized by then U.S President Barack Obama 

(2009-2017) and Santos at the sixth Summit of the 
Americas in Cartagena, in April 2012. As of February 
2019, the Colombian military, under the framework of 
the Action Plan on Regional Security Cooperation, trained 
4,000 security personnel from Costa Rica, Dominican 
Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras and Panama.

While the U.S. government supported — and contin-
ues to support — Colombia in its war against the FARC 
and other armed groups, as well as in the peace process, 
this was in a supplementary manner. U.S. troops, on 
which there was a cap of far less than 1,000, were never 
involved in the fighting. Rather, they provided educa-
tion, training, and intelligence to Colombian forces. The 
U.S. provided technical and equipment assistance to the 
Colombians, as well as economic support.  

It must be recognized that NATO has a long history 
of supporting countries that are committed to promoting 
international security under democratic auspices. First 
in the political transitions from authoritarian regimes 
to democracy in Iberia in the 1970s and 1980s, NATO 
assisted Portugal and then Spain — even before the latter’s 
accession in 1982 — in facilitating the establishment of 
democratic civilian control of the militaries. Both coun-
tries have been extremely active in international peace-
keeping and humanitarian assistance under NATO, but 
also the European Union, and the United Nations (U.N.). 

PROMOTING INTERNATIONAL SECURITY
Later, with the end of the Cold War, and the accession 
of 13 countries in the former Soviet Bloc, NATO again 
supported the consolidation of democracy, particularly in 
the areas of security, defense, and intelligence. All of these 
countries have been involved in promoting international 
security through participation in peacekeeping, and most 
of them in the International Security Assistance Force and 
the Resolute Support Mission in Afghanistan. 

The success of Colombia, domestically and regionally, 
will now be further expanded with the mutually beneficial 
partnership agreement with NATO. Beyond the prior 
predominant support of the United States to Colombia 
through training, education, and exercises, Colombians 
can benefit from the acquired norms, standards, and 
operational know-how of the NATO alliance. At a mini-
mum, all of this will facilitate possible future Colombian 
participation in U.N.-led operations and missions.  

On the other hand, Colombia has unique experience 
in countering improvised explosive devices, counter-
insurgency, counter-narcotics, and humanitarian demin-
ing. Further, the experience of the civilian-led Ministry of 
Defense, of which Santos was the minister between 2006 
and 2010, is extremely valuable for NATO’s Building 
Integrity Programme in providing practical assistance and 
advice to strengthen integrity, accountability, and transpar-
ency in the defense and security sectors. 

In sum, the extension of the partner status by NATO 
to Colombia is in recognition of that country’s very serious 
achievements in security, and holds very positive implica-
tions for both.  

Then Colombia’s President Juan Manuel Santos (L) 
and NATO Secretary General Jens Stoltenberg address 
the media after their meeting at NATO headquarters in 
Brussels on May 31, 2018.  GETTY/IMAGES

O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos (esq.), e 
o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, respondem 
a perguntas dos meios de comunicação após a reunião 
na sede da organização em Bruxelas, em 31 de maio de 
2018.  GETTY/IMAGES

INDiferentemente da maioria dos países da América Latina, 
a Colômbia não teve regimes militares nos anos 1970 e 1980. 
No entanto, até 2002, o âmbito da defesa e da segurança era 
considerado um domínio exclusivo dos militares e da polícia 
nacional, ambos subordinados ao Ministério da Defesa. 
Foi somente depois de 2002 que os civis – primeiramente 
durante o governo do presidente Álvaro Uribe (2002-2010) – 
assumiram a responsabilidade, junto com os militares, na luta 
contra as FARC e contra outras organizações armadas, tanto 
no apoio popular demonstrado em manifestações, quanto no 
apoio ao governo, e através de quatro “impostos de segu-
rança” sobre a elite e as empresas. Ou seja, a guerra contra 
os inimigos internos envolveu a mobilização geral e o apoio 
econômico de diversos setores da sociedade colombiana.

UM ALIADO CONFIÁVEL
A Colômbia também tem sido um aliado confiável em 
uma vizinhança caracterizada por tendências populares e 
por países da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa 
América (ALBA). Atualmente, a Colômbia exporta segu-
rança, como afirmaram o então presidente dos EUA Barack 
Obama (2009-2017) e Santos, na VI Cúpula das Américas 
em Cartagena, em abril de 2012. Até fevereiro de 2019, as 
Forças Militares e Policiais da Colômbia, através do Plano de 
Ação para a Cooperação de Segurança Regional, já treinaram 
4.000 integrantes de equipes de segurança da Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá e República 
Dominicana.

Mesmo que o governo dos EUA tenha apoiado – e conti-
nue a apoiar – a Colômbia em sua guerra contra as FARC e 
outros grupos armados, inclusive no processo de paz, isso é 
feito de forma complementar. Os militares americanos presen-
tes no país, muito inferiores a 1.000, nunca se envolveram nos 
conflitos. No entanto, esses militares ofereceram educação, 
treinamento e inteligência para as forças colombianas. Os EUA 
prestaram assistência técnica e de equipamentos aos colombia-
nos, além de apoio econômico.

É preciso reconhecer que a OTAN tem um longo 
histórico de apoio aos países comprometidos em promover 
a segurança internacional sob os auspícios da democracia. 
Primeiramente, nas transições políticas de regimes autoritários 

para a democracia nos países da Península Ibérica durante as 
décadas de 1970 e 1980, a OTAN auxiliou Portugal e depois 
a Espanha – mesmo antes da adesão desta última em 1982 –, 
facilitando o estabelecimento do controle civil democrático 
sobre as forças armadas. Ambos os países foram extremamente 
ativos na manutenção da paz internacional e na assistência 
humanitária com a OTAN, bem como com a União Europeia 
e a Organização das Nações Unidas (ONU). 

PROMOVENDO A SEGURANÇA 
INTERNACIONAL 
Mais tarde, com o fim da Guerra Fria e a adesão de 13 
países do antigo Bloco Soviético, a OTAN mais uma vez 
apoiou a consolidação da democracia, especialmente nas 
áreas de segurança, defesa e inteligência. Todos esses países se 
empenham em promover a segurança internacional por meio 
da participação na manutenção da paz, e a maioria deles na 
Força Internacional de Assistência à Segurança e na Missão 
de Apoio Decisivo no Afeganistão.

O sucesso da Colômbia, nacional e regionalmente, agora 
será ainda maior com o acordo de parceria de benefício 
mútuo com a OTAN. Além do apoio prévio predominante 
dos Estados Unidos à Colômbia, através de treinamento, 
educação e exercícios, os colombianos podem se beneficiar 
com as normas, padrões e know-how operacional adquiridos 
através da aliança com a OTAN. No mínimo, tudo isso 
facilitará uma possível participação futura da Colômbia em 
operações e missões lideradas pela ONU.

Por outro lado, a Colômbia tem uma experiência única 
na luta contra dispositivos explosivos improvisados, em 
contrainsurgência, contra o narcotráfico e na desminagem 
humanitária. Além disso, a experiência do Ministério da 
Defesa liderado por civis, que teve Santos como ministro 
entre 2006 e 2010, é extremamente valiosa para o Programa 
de Criação de Integridade da OTAN, ao prestar assistência 
prática e assessoria para fortalecer a integridade, a responsabi-
lidade e a transparência nos setores de defesa e segurança.

Em resumo, a incorporação da Colômbia como parceiro 
da OTAN é um reconhecimento das grandes conquistas do 
país em termos de segurança, o que traz implicações muito 
positivas para ambos.  
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Diálogo: Can you please make a distinction between a NATO 
partner and a member?
NATO Deputy Secretary General Rose Gottemoeller:
Founded in 1949 with 12 members, NATO now counts 29 
member nations in Europe and North America. The Alliance 
exists to protect the people and territory of its members, founded 
on the principle of collective defense: meaning that if one NATO 
ally is attacked, all NATO allies are attacked. For example, when 
terrorists attacked the United States on September 11, 2001, 
all NATO allies stood with the United States. NATO members 
benefit from and sign up to all of the rights and responsibilities 
flowing from our founding Washington Treaty. 

Over the years, NATO has developed a network of over 
40 partners on five continents, in order to strengthen security 
beyond allied borders. Partners contribute to NATO in many 
ways for our mutual benefit. This includes deploying forces in 
support of our missions and operations, sharing education and 
training, working on research and development, and exchanging 
expertise. Partners do not share the same rights and responsibi-
lities as NATO members, notably the commitment to collective 
defense under Article 5 of the Washington Treaty.  

NATO is committed to working with partners around the 
world who share our values and interests. We fully respect that 
our partners are free to choose the relationships they want, and 
only ever offer support at their request. The 29-nation NATO 
alliance reached a partnership agreement with Colombia back in 
May 2017. 

In May 2017, Colombia became the �rst Latin American 

nation to join the North Atlantic Treaty Organization 

(NATO). NATO is an intergovernmental military alliance 

between 29 countries based on the North Atlantic Treaty 

signed on April 4, 1949. Colombia, however, is a NATO 

global partner, not a member. To �nd out more about this 

agreement and the possibility for other Latin American 

countries to follow suit, Diálogo spoke with NATO Deputy 

Secretary General Rose Gottemoeller. 

Em maio de 2017, a Colômbia se tornou a 
primeira nação latino-americana a entrar 
para a Organização do Tratado do Atlântico 
Norte (OTAN). A OTAN é uma aliança 
militar intergovernamental entre 29 países, 
com base no Tratado do Atlântico Norte, 
assinado em 4 de abril de 1949. A Colômbia, 
no entanto, é um parceiro global da OTAN, 
não um membro. Para saber mais sobre esse 
acordo e a possibilidade de outros países 
latino-americanos fazerem o mesmo, 
Diálogo conversou com a subsecretária-geral 
da OTAN, Rose Gottemoeller.

OTAN COMPROMETIDA A TRABALHAR
    COM PARCEIROS DE TODO O MUNDO  
         QUE COMPARTILHAM OS MESMOS
               VALORES E INTERESSES

NATO COMMITTED 
TO WORKING WITH 
PARTNERS AROUND 

THE WORLD WHO 
SHARE VALUES AND 

INTERESTS
MARCOS OMMATI/DIÁLOGO MARCOS OMMATI/DIÁLOGO

  Entrevista com
     Rose Gottemoeller, 
        subsecretária-geral da OTAN

An interview with 
NATO Deputy Secretary 

General Rose Gottemoeller

A subsecretária-geral da OTAN Rose Gottemoeller disse à 
Diálogo que “a OTAN trabalha com todos os nossos parceiros 
para promover a paz e a segurança internacionais, para 
benefício de todos”.

Deputy Secretary General Rose Gottemoeller told Diálogo that 
“NATO works with all of our partners to advance international 
peace and security, for the mutual benefit of all.” 

Diálogo: A senhora poderia explicar a diferença entre parceiro e 
membro da OTAN?
Subsecretária-geral da OTAN, Rose Gottemoeller:
Fundada em 1949 com 12 membros, a OTAN conta agora com 
29 nações na Europa e na América do Norte. A aliança existe para 
proteger a população e os territórios dos seus membros, com base 
no princípio da defesa coletiva. Isto significa que se um aliado da 
OTAN for atacado, todos os demais serão atacados. Por exem-
plo, quando terroristas atacaram os Estados Unidos no dia 11 de 
setembro de 2001, todos os aliados da OTAN permaneceram ao 
lado dos EUA. Os membros da OTAN se beneficiam e aderem a 
todos os direitos e responsabilidades previstos no nosso Tratado de 
Washington, no qual nos baseamos.

Ao longo dos anos, a OTAN desenvolveu uma rede de mais de 
40 parceiros em cinco continentes, para fortalecer a segurança mais 
além das fronteiras dos seus membros. Os parceiros contribuem 
para a OTAN de diversas maneiras, em benefício mútuo. Isso inclui 
o destacamento de forças em apoio às nossas missões e operações, 
compartilhar educação e treinamento, trabalhar em pesquisas e 
desenvolvimento e intercambiar conhecimentos. Os parceiros não 
compartilham os mesmos direitos e responsabilidades dos membros 
da OTAN, principalmente o compromisso de defesa coletiva, que 
está sob o Artigo 5˚ do Tratado de Washington.

A OTAN tem o compromisso de trabalhar com os parceiros de 
todo o mundo que compartilham os mesmos valores e interesses. 
Respeitamos totalmente a liberdade dos nossos parceiros de escolher 
as relações que desejarem e só oferecemos apoio quando solicitado. 
A aliança de 29 países da OTAN fez um acordo de parceria com a 
Colômbia em maio de 2017.

Diálogo: O acordo de paz assinado com as Forças Armadas 
Revolucionárias da Colômbia teve um papel importante nessa 
decisão?
Gottemoeller: As conquistas da Colômbia em seu processo de 
paz são uma lição para o mundo. O processo ajudou a transformar 
o país. A cooperação da OTAN com a Colômbia tem sido desenvol-
vida de uma maneira constante desde 2013, e foi com orgulho que 
recebemos a Colômbia em 2017 como nosso primeiro parceiro na 
América Latina.

NATO
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Diálogo: Did the peace agreement signed with the Revolutionary 
Armed Forces of Colombia play a major role in this decision? 
Gottemoeller: The achievements of Colombia in its peace 
process are a lesson to the world. The process has helped to 
transform the country. NATO’s cooperation with Colombia has 
been developing steadily since 2013, and we proudly welcomed 
Colombia as our first partner in Latin America in 2017. 

Diálogo: Why is it important to have Colombia — and maybe 
other nations from Latin America — as NATO’s global partner? 
Gottemoeller: Since our cooperation began in 2013, Colombia’s 
Ministry of Defense has participated in NATO’s Building Integrity 
initiative, which helps build transparency and accountability in 
defense institutions. Colombians have also participated in courses 
at the NATO School in Oberammergau, Germany, and the NATO 
Defense College in Rome, Italy. In 2015, Colombia contributed a 
vessel to NATO’s operation Ocean Shield to counter piracy off the 
Horn of Africa — a great example of the alliance and Colombia 
working side-by-side to address an international security challenge. 
Earlier this year [2019], Colombia’s International Demining 
Center joined a NATO network, allowing for more mutually bene-
ficial exchanges of expertise.

In the future, we will look into joint work on cyberdefense, 
maritime security, terrorism and its links to organized crime, 
promoting the role of women in peace and security, and good 
governance in defense and security institutions. NATO could 
provide expert advice to help Colombian forces develop the 
ability to work more closely with allies. Colombia also has a lot 
of experience to offer NATO, including in countering improvised 
explosive devices, counternarcotics, and counterinsurgency. NATO 
works with all of our partners to advance international peace and 
security, for the mutual benefit of all. 

Diálogo: What needs to be done for a country to be officially 
designated as a NATO global partner? 
Gottemoeller: NATO cooperates with a number of countries 
that are not part of regional partnership frameworks. We call 
these countries “global partners,”, and they currently include 
Afghanistan, Australia, Colombia, Iraq, Japan, the Republic of 
Korea, Mongolia, New Zealand, and Pakistan.

In order to become a global partner, a nation must request such 
a designation from NATO. If all NATO allies agree to pursue the 

partnership, NATO experts sit down with officials from the nation 
concerned to discuss areas of potential cooperation. This process 
eventually leads to the development of an Individual Partnership 
Cooperation Programme, setting out areas where the partner 
wishes to work with NATO in a spirit of mutual benefit and 
reciprocity.

Diálogo: If a country becomes a partner, does it mean it would 
have to take part in collective military action? 
Gottemoeller: NATO allies join the Washington Treaty, which 
has at its heart a commitment to collective defense. Our strength 
is our unity, and NATO has shown time and time again that we 
stand and act together in defense of our shared security — from 
the Balkans to Afghanistan and Iraq. That said, allies retain 
sovereignty over their armed forces, and decide how and when to 
contribute forces and capabilities to NATO.

NATO partners are not party to the Washington Treaty, and it 
is always up to each partner to decide how they wish to cooperate 
with NATO. The alliance does not compel partners to take part in 
collective military action, or to do anything that runs counter to 
their interests. Our partners choose the areas where they want to 
cooperate with NATO, for the benefit of us all. 

Diálogo:: With the current global environment, do you foresee a 
new arms race with Russia and even a new Cold War?
Gottemoeller: NATO does not want to isolate Russia. We 
do not want a new arms race or a new Cold War. Russia is our 
neighbor. However, for our relationship to improve, Moscow has to 
respect its international obligations. Russia has used force against 
its neighbors, and engages in hybrid action such as cyberattacks 
and interference in democratic processes. Russia is also in violation 
of the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. 

Dialogue with Russia is difficult, but that is exactly why it is 
so important. NATO has a dual-track approach to Russia: strong 
defense, and dialogue — and we are making progress on both.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg chaired a meeting 
of the NATO-Russia Council in January 2019, the ninth since 
2016. He regularly meets with [Russian] Foreign Minister [Sergey] 
Lavrov for political dialogue, and I regularly meet with Russian 
counterparts. NATO and Russia maintain open military-to-mili-
tary lines of communication at a high level, in order to promote 
predictability and transparency in our military activities.

O ministro de Relações 
Exteriores da Colômbia Carlos 
Holmes Trujillo (centro) 
visitou a OTAN e se reuniu 
com a subsecretária-geral 
Rose Gottemoeller, em 
setembro de 2018. 

Colombian Minister of Foreign 
Affairs Carlos Holmes Trujillo 
(center) visited NATO and 
met with Deputy Secretary 
General Rose Gottemoeller in 
September 2018.

“A Colômbia também tem muita experiência a ofere-
cer à OTAN, inclusive no combate aos dispositivos 
explosivos improvisados, no combate às drogas e na 
contrainsurgência.”
                 — Subsecretária-geral da OTAN Rose Gottemoeller

“Colombia also has a lot of experience to offer NATO, 
including in countering improvised explosive devices, 
counternarcotics, and counterinsurgency.”
                    — NATO Deputy Secretary General Rose Gottemoeller

NATO

Diálogo: Por que é importante ter a Colômbia – e talvez outras 
nações da América Latina – como parceira global da OTAN?
Gottemoeller: Desde que começou a nossa cooperação em 
2013, o Ministério da Defesa da Colômbia participa da inicia-
tiva Construção da Integridade da OTAN, a qual ajuda a criar 
transparência e responsabilidade entre as instituições de defesa. 
Os colombianos também participaram de cursos na Escola da 
OTAN em Oberammergau, Alemanha, e no Colégio de Defesa 
da OTAN em Roma, Itália. Em 2015, a Colômbia disponibilizou 
uma embarcação para a operação Ocean Shield da OTAN, para 
combater a pirataria no Corno da África – um ótimo exemplo do 
trabalho em conjunto entre a aliança e a Colômbia para enfrentar 
um desafio à segurança internacional. No início deste ano [2019], 
o Centro Internacional de Desminagem da Colômbia aderiu a uma 
rede da OTAN, permitindo mais intercâmbio de conhecimentos 
em benefício mútuo.

Futuramente, procuraremos trabalhar em conjunto em defesa 
cibernética, segurança marítima, terrorismo e seus vínculos com 
o crime organizado, promovendo o papel da mulher na paz e na 
segurança e a boa governança nas instituições de defesa e segu-
rança. A OTAN pode prestar assessoria especializada para ajudar as 
forças colombianas a desenvolver a capacidade de trabalhar mais de 
perto com os aliados. A Colômbia também tem muita experiência 
a oferecer à OTAN, inclusive no combate aos dispositivos explo-
sivos improvisados, no combate às drogas e na contrainsurgência. 
A OTAN trabalha com todos os nossos parceiros para promover a 
paz e a segurança internacionais, para benefício de todos.

Diálogo: O que precisa ser feito para que um país seja oficial-
mente designado como parceira global da OTAN?
Gottemoeller: A OTAN coopera com diversos países que não 
fazem parte das estruturas de parceria regional. Nós chamamos 
esses países de “parceiros globais” e eles incluem atualmente: 
Afeganistão, Austrália, Colômbia, Iraque, Japão, Mongólia, Nova 
Zelândia, Paquistão e República da Coreia.

Para se tornar parceira global, uma nação precisa solicitar essa 
indicação à OTAN. Se todos os aliados da OTAN concordarem 
em prosseguir com a parceria, os especialistas da OTAN se reúnem 
com funcionários da nação em questão para discutir sobre as áreas 
de uma potencial cooperação. Esse processo eventualmente leva 
ao desenvolvimento de um Programa de Cooperação de Parceria 
Individual, estabelecendo as áreas onde o parceiro deseja trabalhar 

com a OTAN, com o espírito de benefício mútuo e reciprocidade.

Diálogo: Se um país se torna parceiro, isso significa que ele deverá 
participar da ação militar coletiva?
Gottemoeller: Os aliados da OTAN aderem ao Tratado de 
Washington, que inclui em sua essência um compromisso com 
a defesa coletiva. Nossa força é nossa unidade e a OTAN já 
demonstrou inúmeras vezes que estamos unidos e atuamos juntos 
na defesa da nossa segurança compartilhada, desde os Bálcãs até o 
Afeganistão e o Iraque. No entanto, os aliados mantêm a soberania 
sobre suas forças armadas e decidem como e quando devem contri-
buir com a OTAN com forças e capacidades.

Os parceiros da OTAN não fazem parte do Tratado de 
Washington e cabe sempre a cada um deles decidir como pretende 
cooperar com a OTAN. A aliança não obriga os parceiros a partici-
parem de ações militares coletivas, ou a fazer qualquer coisa que seja 
contrária aos seus interesses. Nossos parceiros decidem em que áreas 
querem cooperar com a OTAN, para o benefício de todos nós.

Diálogo: De acordo com o ambiente global atual, a senhora vê a 
possibilidade de uma nova corrida armamentista com a Rússia ou 
até mesmo de uma nova Guerra Fria?
Gottemoeller: A OTAN não pretende isolar a Rússia. Não 
queremos uma nova corrida armamentista nem uma nova Guerra 
Fria. A Rússia é nossa vizinha. No entanto, para que nosso relacio-
namento melhore, Moscou deve respeitar suas obrigações interna-
cionais. A Rússia usou a força contra seus vizinhos e participa de 
ações híbridas, tais como ataques cibernéticos e interferência nos 
processos democráticos. A Rússia também está violando o Tratado 
de Forças Nucleares de Alcance Intermediário.

O diálogo com a Rússia é difícil, mas é exatamente por isso 
que ele é tão importante. A OTAN tem uma abordagem em duas 
frentes com a Rússia: forte defesa e diálogo – e estamos progre-
dindo em ambas.

O secretário-geral da OTAN Jens Stoltenberg liderou uma 
reunião do Conselho OTAN-Rússia em janeiro de 2019, a nona 
desde 2016. Ele se encontra regularmente com o ministro [da 
Rússia] de Relações Exteriores [Sergey] Lavrov, para efetuar diálo-
gos políticos, e eu me reúno periodicamente com os homólogos 
russos. A OTAN e a Rússia mantêm linhas abertas de comunicação 
em alto nível entre militares, para promover a previsibilidade e a 
transparência em nossas atividades militares.
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Following five months at sea, U.S. Navy Hospital Ship 
USNS Comfort wrapped up its mission and sailed away 
from Port-au-Prince, Haiti, in November 2019. The hospital 
ship provided much needed medical care for many through-
out Latin America and the Caribbean. “Unfortunately in the 
country that needs the Comfort the most, Venezuela, we will 
not be able to conduct a port call,” said U.S. Navy Admiral 
Craig S. Faller, commander of U.S. Southern Command, 
during a June press conference aboard the ship in Miami, 
prior to its deployment. “But we will show the solidarity of 
like-minded democracies working together.”

According to the United Nations (U.N.), more than 4 
million citizens have fled Venezuela, immigrating to 

Helping
Those in Need 

STEVEN MCLOUD/DIÁLOGO 

U.S. Hospital Ship Concludes 
Seventh Mission in the Americas

U.S. Navy Hospital 
Ship USNS Comfort 
was anchored off the 
coast of Castries, 
Saint Lucia, during its 
six-day medical mission, 
September 2019.
U.S. NAVY PETTY OFFICER 2ND CLASS
MORGAN K. NALL

U.S. Navy Captain Gabriel Lee, a pediatrician assigned to the 
U.S. Navy Hospital Ship USNS Comfort, performs a checkup 
on an infant Venezuelan migrant at a temporary medical 
treatment site in La Brea, Trinidad, September 7, 2019.
U.S. NAVY PETTY OFFICER 2ND CLASS BOBBY J. SIENS

pós cinco meses, o USNS Comfort encerrou 
sua missão ao deixar a capital do Haiti, Porto 

Príncipe, em novembro de 2019. O navio-hospital 
prestou necessária assistência médica a muitos habitan-
tes da América Latina e do Caribe. “Infelizmente, não 
faremos escala no país que mais necessita do Comfort, a 
Venezuela”, disse o Almirante de Esquadra da Marinha 
dos EUA Craig S. Faller, comandante do Comando Sul 
dos Estados Unidos, em uma entrevista coletiva a bordo 
do navio em Miami, em junho de 2019, antes do início 
da missão. “Mas mostraremos a solidariedade das demo-
cracias com ideias afins que trabalham em conjunto.”

De acordo com a Organização das Nações Unidas 
(ONU), mais de 4 milhões de cidadãos fugiram da 
Venezuela, migrando para os países vizinhos como 
Brasil, Colômbia, Equador, Panamá, Peru e Trinidad e 
Tobago. Até o final de 2019, esse número deve chegar a 
5,4 milhões, segundo projeções da ONU.

Como resultado desse êxodo em massa, muitos 
desses países estão chegando ao limite, pois não têm 
capacidade de atender às necessidades humanitárias de 
uma crescente população migrante – incluindo 

Ajuda 
O navio-hospital americano USNS Comfort 
encerra sua sétima missão nas Américas

aos necessitados 

A

O navio-hospital USNS 
Comfort ficou atracado 
no largo da costa de 
Castries, Santa Lúcia, 
durante a sua missão 
médica de seis dias, em 
setembro de 2019.
SARGENTO DA MARINHA DOS EUA 
MORGAN K. NALL

O Capitão de Mar e Guerra da Marinha dos EUA 
Gabriel Lee, pediatra lotado no navio-hospital USNS 
Comfort, examina uma criança migrante venezuelana 
em uma unidade médica provisória em La Brea, 
Trinidad e Tobago, no dia 7 de setembro de 2019.
SARGENTO DA MARINHA DOS EUA BOBBY J. SIENS
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neighboring countries like Colombia, Ecuador, Peru, Brazil, Panama, 
and Trinidad and Tobago. By the end of 2019, that number is 
expected to reach 5.4 million, the U.N. said.

As a result of this mass exodus, many of the host countries are 
reaching a breaking point, as they lack the capacity to address the 
humanitarian needs of a growing migrant population — including 
food, shelter, employment, and medical care.

Part of the ship’s mission was to relieve pressure on partner 
nations’ medical systems in countries hosting Venezuelans who have 
fled their homeland. “This deployment responds directly to the man-
made crisis the Maduro regime has created,” said Adm. Faller.

The medical and dental services provided by the Comfort 
included:

• Basic medical evaluation and treatment
• Preventive medicine

• Dental screenings and treatment
• Optometry screenings
• Eyewear distribution
• General surgery
• Ophthalmologic surgery
• Public health training

Medical staff and volunteers from nongovernmental organiza-
tions (NGO) aboard the Comfort said they saw a great number of 
patients who fled Venezuela throughout port stops in most of the 
region. Many of them suffered from untreated chronic conditions 
such as high blood pressure.

“I would say 25 to 30 percent of the patients I see in these 
primary clinics are Venezuelan migrants,” said U.S. Navy Lieutenant 

U.S. service members assigned 
to U.S. Navy Hospital Ship USNS 
Comfort provide patient care at 
a temporary medical treatment 
site in Castries, Saint Lucia, 
September 25, 2019.
U.S. NAVY SEAMAN JORDAN R. BAIR

alimentação, abrigo, emprego e assistência médica.
Parte da missão do navio era aliviar a pressão sobre os sistemas de 

saúde das nações parceiras que acolhem os venezuelanos que fogem 
de sua pátria. “Essa missão responde diretamente à crise causada 
artificialmente pelo regime de Maduro”, disse o Alte Esq Faller.

Os serviços médicos e odontológicos prestados pelo Comfort 
incluíram:

• Avaliação médica e tratamentos básicos
• Medicina preventiva
• Exames e tratamentos odontológicos
• Exames de optometria
• Distribuição de óculos de grau 
• Cirurgia geral
• Cirurgia oftalmológica
• Treinamento de saúde pública

A equipe médica e os voluntários de organizações não gover-
namentais (ONGs) a bordo do Comfort disseram que viram um 
grande número de pacientes que fugiram da Venezuela em quase 
todos os portos nos quais fizeram escala. Muitos deles apresentavam 
sintomas crônicos por falta de tratamento, tais como hipertensão.

“Eu diria que de 25 a 30 por cento dos pacientes que atendi 
nessas consultas iniciais são migrantes venezuelanos”, disse a Capitão 
de Corveta da Marinha dos EUA Jean Fortunado, enfermeira de 
hospital, durante a escala no Panamá. “Muitos deles já tiveram 
acesso a um excelente atendimento no passado”, acrescentou, mas 
deixaram de recebê-lo devido ao êxodo dos profissionais de saúde da 
Venezuela. “Alguns estavam sem assistência médica por um período 
de um a três anos.”

Jose Mendoza, que durante a escala no Panamá estava no 
navio com sua mãe, Nelsy, de 71 anos, disse que haviam fugido 
de Caracas para o Panamá há cinco anos, devido à insegurança 
política e econômica que havia na Venezuela. Sua mãe precisava de 
cirurgia de catarata; então, quando Mendoza soube que o navio-
-hospital faria escala no porto, certificou-se de que sua mãe estaria 
a bordo.

“Estou no USNS Comfort desde o início da missão e já conver-
sei com centenas de venezuelanos nas diversas escalas, os quais estão 
extremamente necessitados de atendimento médico”, disse Miguel 
Posada, voluntário de uma ONG de Honduras. “Muitas pessoas que 
encontrei disseram que essa foi a primeira vez que viam um médico 
em muitos anos.”

Por ar, mar ou terra
Eles chegam de todas as partes da Venezuela em busca de uma vida 
melhor e melhores salários. Chegam de avião, enquanto aqueles que 
não dispõem de recursos chegam em barcos, e os que não podem por 
mar, vêm caminhando. Eles deixam para trás um sistema político 

falido, um regime corrupto, com alta taxa de criminalidade, desem-
prego crescente, escassez de alimentos e uma inflação astronômica.

Eles também deixam para trás suas famílias, sejam a esposa e os 
filhos, ou seus pais e irmãos. Eles deixam para trás o único país que 
jamais conheceram. Essa história é a mesma que contam pratica-
mente todos os migrantes venezuelanos que chegam às unidades 
médicas de toda a região.

Embora eles venham em busca de uma vida melhor, não estão 
isentos de riscos. No dia 24 de agosto de 2019, mais de 30 venezue-
lanos se afogaram após afundar o barco em que viajavam, quando 
tentavam chegar à costa de Trinidad e Tobago nas primeiras horas da 
manhã. Nove sobreviventes foram encontrados pela Guarda Costeira 
de Trinidad e Tobago.

“Uma mulher de Santa Marta me contou ter sido surpreendida 

Militares dos EUA lotados no navio-
hospital USNS Comfort da Marinha 
dos EUA atendem pacientes em 
uma unidade médica provisória em 
Castries, Santa Lúcia, no dia 25 de 
setembro de 2019.
MARINHEIRO DA MARINHA DOS EUA JORDAN R. BAIR

(Continua na página 59) (Continues on page 59)
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Commander Jean Fortunado, a nurse practitioner, during the 
stop in Panama. “Many of them have had access to excellent 
care in the past,” she said, adding that the departure of medical 
professionals from Venezuela interrupted that care. “Some of 
them have gone without care for one to three years.”

Jose Mendoza, who was on the ship at the stop in Panama 
with his mother, Nelsy, 71, said they fled Caracas for Panama 
five years ago because of political and economic insecurities. His 
mother needed cataract surgery, so when Mendoza learned that 
the hospital ship would be making a port call, he made sure his 
mother made it aboard.

“I’ve been with the Comfort since the beginning of the 
mission and have spoken to hundreds of Venezuelans through-
out the various stops, and they are in dire need of medical care,” 
says Miguel Posada, an NGO volunteer from Honduras. “Many 
of the people I’ve met say this is the first time they’ve seen a 
doctor in several years.” 

By Air, Sea, or Land
They come from all over Venezuela to seek a better life and better 
wages. They come by plane, and those with less means, come by 
boat, and if they can’t by boat, they walk. They leave behind a 
failed political system, a corrupt regime, high crime, escalating 
unemployment, scarce food, and skyrocketing inflation.

They also leave family behind — their spouse and chil-
dren, or parents and siblings. They leave behind the only 
country they’ve ever known. This is the same story for nearly 

all Venezuelan migrants who’ve showed up at medical sites 
throughout the region.

While they come seeking a better life, it’s not without its 
risks. On August 24, 2019, more than 30 Venezuelans drowned 
after their boat sank as they attempted to reach the shores of 
Trinidad and Tobago in the early morning hours. The Trinidadian 
Coast Guard found nine survivors.

“A woman in Santa Marta told me she was caught in a crossfire 
when Venezuelan Armed Forces began firing into Colombian 
territory and Colombian security personnel began to return fire,” 
Posada said. “She took cover on the ground immediately, protect-
ing her children. Fortunately no one was injured.”

Regardless of nationality, the Comfort was able to provide 
free medical care.

This mission marked the hospital ship’s seventh deployment 
to the region since 2007, and reflected the United States’ endur-
ing promise of friendship, partnership, and solidarity with the 
people of the Americas. Throughout the five-month mission, the 
Comfort medical teams treated an estimated 75,000 patients and 
carried out over 1,500 surgeries.

This mission was successful due to the efforts of medical 
and non-medical personnel. The Comfort team was comprised 
of military and civilian personnel from the United States and 
partner nations including Argentina, Brazil, Canada, Chile, 
Costa Rica, the Dominican Republic, Mexico, and Peru, as well 
as several NGOs, creating a dynamic team that delivered a variety 
of services.  

U.S. Marine Corps 
Corporal Ayden Singh 
teaches a youth to shoot 
a bow and arrow during 
the reopening ceremony of 
a refurbished community 
park in Point Fortin, 
Trinidad, September 7, 
2019.
U.S. NAVY PETTY OFFICER 1ST CLASS
RICHARD L.J. GOURLEY

Chilean Navy Lieutenant 
Jorge Nuñez, a doctor 
assigned to U.S. Navy 
Hospital Ship USNS Comfort, 
listens to a patient’s lungs 
at a temporary medical 
treatment site in Point Fortin, 
Trinidad, September 8, 2019.
U.S. NAVY PETTY OFFICER 3RD CLASS
DANNY RAY NUÑEZ JR.

em um fogo cruzado quando as Forças Armadas Venezuelanas 
começaram a atirar em direção ao território colombiano e o 
pessoal da segurança da Colômbia respondeu”, disse Posada. 
“Ela se atirou ao chão imediatamente, protegendo seus filhos. 
Felizmente, ninguém se feriu.”

Sem levar em consideração a nacionalidade, o USNS 
Comfort prestou assistência médica grátis de qualidade.

Essa missão foi o sétimo destacamento do navio-hospital na 
região desde 2007 e mostrou a promessa duradoura de amizade, 
parceria e solidariedade dos Estados Unidos para com o povo 
das Américas. Durante os cinco meses da missão, estima-se 
que as equipes médicas do Comfort tenham atendido mais de 
75.000 pacientes e realizado mais de 1.500 cirurgias.

Essa missão foi um sucesso graças aos esforços do pessoal 
médico e com outras atribuições. A equipe do Comfort estava 
formada por pessoal militar e civil dos Estados Unidos e das 
nações parceiras, incluindo Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Costa Rica, México, Peru e República Dominicana, bem como 
de diversas ONGs, constituindo uma equipe dinâmica capaz de 
prestar uma diversidade de serviços.  

O Capitão-Tenente da Marinha 
do Chile Jorge Nuñez, médico 
lotado no navio-hospital USNS 
Comfort, ausculta os pulmões 
de um paciente em uma unidade 
médica provisória em Point 
Fortin, Trinidad e Tobago, no dia 
8 de setembro de 2019.
SARGENTO DA MARINHA DOS EUA
DANNY RAY NUÑEZ JR.

O Cabo do Corpo de Fuzileiros 
Navais dos EUA Ayden Singh 
ensina um jovem a atirar 
com arco e flecha durante a 
cerimônia de reabertura de um 
parque comunitário reformado 
em Point Fortin, Trinidad e 
Tobago, no dia 7 de setembro 
de 2019.
SARGENTO DA MARINHA DOS EUA
RICHARD L.J. GOURLEY
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A Força-Tarefa Conjunta Interagencial Sul integra 
agências dos EUA e das nações parceiras para lutar contra 

organizações criminosas transnacionais.

Bigfoot, um semissubmersível autopropulsor 
(SPSS, em inglês) de 16 metros, navegava em 
velocidade máxima nas águas do Pacífico oriental. 
O navio Steadfast da Guarda Costeira dos EUA 

o interditou perto da costa oeste da Costa Rica, em 
novembro de 2006, e encontrou 4,1 toneladas de cocaína. 
A Guarda Costeira da Costa Rica rebocou a embarcação 
até o porto e mais tarde a levou para os EUA como prova. 
Duas pessoas da Colômbia, uma da Guatemala e uma do 
Sri Lanka também foram presas e enviadas aos EUA para 
julgamento.

O Bigfoot é agora um símbolo do sucesso da missão. 
Está atracado do lado de fora da sede da Força-Tarefa 
Conjunta Interagencial Sul (JIATF Sul, em inglês), a 
coalizão multiagências internacional que tornou essa 
apreensão possível. O SPSS é uma das mais de 45 embar-
cações que a JIATF Sul interditou desde novembro de 
2006, demonstrando que com inteligência, intercâmbio 
de informações, comunicações em tempo real e operações 
táticas combinadas é possível lutar contra o tráfico ilícito 
no hemisfério ocidental.

A JIATF Sul, localizada na Estação Aérea Naval de Key 
West, Flórida, é formada por militares dos EUA, agências 
federais de inteligência e de manutenção da ordem pública 
e nações parceiras. Todos trabalham lado a lado para 
detectar e monitorar as operações contra o tráfico ilícito 
nos domínios aéreo e marítimo, principalmente em toda a 
área de operações do Comando Sul dos EUA.

“A JIATF Sul se fundamenta na força de nossos 
relacionamentos. Trata-se de uma organização confiável 
e estabelecida, que trabalha em conjunto para combater 
as redes de ameaças globais. Temos 20 países que fazem 
parte da JIATF Sul [da América Central, América do 
Sul, Caribe, México, Canadá e vários países europeus], e 
trabalhamos com 16 agências dos EUA”, disse o Contra-
Almirante da Guarda Costeira americana Pat DeQuattro, 

O

igfoot, a 53-foot, self-propelled semi-submersible (SPSS) 
traveled full speed on the Eastern Pacific waters. The U.S. 
Coast Guard cutter Steadfast interdicted it off the west coast 

of Costa Rica in November 2006 and found 4.1 tons of cocaine. 
The Costa Rican Coast Guard towed the vessel into port and 
later transported it to the U.S. as evidence. Two Colombians, one 
Guatemalan, and one Sri Lankan were also taken into custody and 
sent to the U.S. to face prosecution.

Bigfoot is now a symbol of the mission’s success docked 
outside of the headquarters of Joint Interagency Task Force South 
(JIATF South), the multi-agency and international coalition that 
made its apprehension possible. The SPSS is one of more than 45 
vessels JIATF South’s partners interdicted since November 2006, 
demonstrating that with intelligence, information sharing, real-
time communications, and combined tactical operations, counter-
ing illicit trafficking in the Western Hemisphere is possible.

JIATF South, located at Naval Air Station Key West, Florida, 
comprises U.S. military, federal intelligence and law enforcement 
agencies, and international partner nations. They work side-by-
side to detect and monitor illicit trafficking operations in the air 
and maritime domains, predominantly throughout U.S. Southern 
Command’s area of operations.

“JIATF South is built upon the strength of our relationships. 
We bring a trusted and established organization that works together 
to address global threat networks. We have 20 countries that are 
stakeholders in JIATF South [from Central and South America, 
the Caribbean, Mexico, Canada, and several European countries], 
and we work with 16 U.S. agencies,” said U.S. Coast Guard Rear 
Admiral Pat DeQuattro, JIATF South director. “Our interagency 
efforts promote security in the Western Hemisphere because we are 
targeting threat networks responsible for violence, criminal activity, 
corruption, and the breakdown of the rule of law.”

B

The Joint Interagency Task Force 
South integrates U.S. agencies and 
partner nations to fight international 

criminal organizations.

JIATF South:
The Hub for

International Cooperation
on Drug Interdiction

GERALDINE COOK/DIÁLOGO

GERALDINE COOK/DIÁLOGO

Membros da tripulação do navio USCGC Douglas Munro, da 
Guarda Costeira dos EUA, inspecionam um semissubmersível 
de autopropulsão nas águas internacionais do Oceano Pacífico 
oriental, no dia 19 de junho de 2019.  U.S. COAST GUARD PACIFIC AREA

Crew members of U.S. Coast Guard Cutter Munro inspect a 
self-propelled semi-submersible in international waters of the 
eastern Pacific Ocean, on June 19, 2019.
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diretor da JIATF Sul. “Nossos esforços interagenciais 
promovem a segurança no hemisfério ocidental, porque 
o alvo são as redes de ameaças responsáveis pela violência, 
atividade criminosa, corrupção e degradação do Estado de 
Direito.”

A JIATF Sul era conhecida como Força-Tarefa 
Conjunta Quatro em 1989, e recebeu o nome de 
Força-Tarefa Conjunta Interagencial Leste em 1994. O 
nome atual foi dado em 2003. Seu objetivo, desde que 
foi criada, é apoiar as forças de manutenção da ordem 
pública dos EUA e das nações parceiras na luta contra o 
comércio ilegal de drogas.

“A confiança é a pedra fundamental de nosso método 
de operação. Evoluímos nesses 30 anos e nossa força se 
baseia em reunir em uma organização única as agências 
dos EUA e das nações parceiras com suas conceituadas 
autoridades, jurisdições e o conhecimento das redes de 
ameaças que combatemos”, disse o C Alte DeQuattro. 

International Narcotics Control Strategy Report, 22 countries 
worldwide are major illicit drug producing and/or drug-transit 
countries; of those, 16 are in Latin America and the Caribbean. 
The drug trafficking market generates high profits, violence, 
corruption, and causes national and regional instability. To 
confront the security threat, countries and agencies recognize they 
must work together.

“Our Joint Operations Center [JOC] has the ability to talk 
directly to partner nation JOCs, whether digitally, by looking at 
the same common operating picture, coordinating an operation 
in conjunction with each other, or in support of each other,” said 
Lt. Col. Ajamian. “We work together, passing the information 
quickly, to enable interdiction operations, whether in the air or 
maritime domain.”

Interagency teamwork
JIATF South works around the clock. On its JOC’s watch floor, 
every minute counts, day or night. The staff keep eyes on their 
monitors to find illicit drug routes. Carefully, they examine a daily 
average of 1,000 targets and select specific ones based on matrix 
tools. Their priority is to stop the flow of drugs before they reach 
land. This information is then passed along to maritime patrol 
aircraft that detect and monitor the suspected smugglers.

International partners also recognize the threat caused by the 
illicit traffickers, and have increasingly shown their commitment 
in the shared fight. FLOs communicate with their respective 
commands, which will use their assets to track down the go-fast 
boat, or semi-submersible vessel. Then, military and law enforce-
ment personnel from their respective jurisdictions step in to carry 
out the interdictions and arrests.

Ecuadorean Navy Captain Pedro Costales Cabezas, a JIATF 
South FLO, joined the interdiction mission team in May 2019. 
He understood immediately that the interagency model works 
through cooperation.

“The resources provided by the U.S., through JIATF South, 
enlighten our operations. They give us intelligence, they are the 
eyes of the mission for all the countries that participate here, 
which help us perform interdictions and stop the people involved 

JIATF South was known as Joint Task Force Four in 1989 and 
renamed Joint Interagency Task Force East in 1994. It received 
its current name in 2003. Its objective, since its inception, is to 
support U.S. and partner nations’ law enforcement in the fight 
against the illegal drug trade.

“Trust is the bedrock of how we operate. We have evolved 
over 30 years and our strength is that we bring together a unique 
organization of U.S. agencies and partner countries with their 
respected authorities, jurisdictions, and knowledge of the threat 
network we are addressing,” Rear Adm. DeQuattro said. “As a 
U.S. Department of Defense organization, we are in charge of 
supporting law enforcement by our U.S. and partner nations that 
use their authorities to interdict, disrupt, and defeat the networks 
responsible for the flow of illicit narcotics in the region.”

Strong partnership
Partner nation foreign liaison officers (FLO) and U.S. agencies 
play an invaluable role in JIATF South’s efforts. As of August 
2019, the interagency organization supported law enforcement 
operations that confiscated 246 tons of cocaine and made 684 
arrests of suspected members of drug trafficking organizations.

“The ability of our FLOs and U.S. agencies — embedded 
here every day, providing and sharing information — is what 
makes us better aware of the threat that is happening,” said U.S. 
Army Lieutenant Colonel Andrew Ajamian, chief of the Strategic 
Initiatives Group at JIATF South. “FLOs are critical for our organi-
zation. They provide the flow of information about criminal activ-
ity that is impacting not only the U.S., but their countries as well.”

According to the U.S. Department of State’s 2019 

“Como uma organização do Departamento de Defesa 
dos EUA, somos responsáveis pelo apoio às institui-
ções de manutenção da ordem pública dos EUA e das 
nações parceiras que usam sua autoridade para interditar, 
desmanchar e derrotar as redes responsáveis pelo fluxo de 
drogas ilícitas na região.”

Parceria sólida
Os oficiais de ligação estrangeiros (FLO, em inglês) das 
nações parceiras e as agências dos EUA desempenham 
uma função inestimável nos esforços da JIATF Sul. Até 
agosto de 2019, a organização interagencial apoiou opera-
ções policiais que confiscaram 246 toneladas métricas de 
cocaína e prenderam 684 supostos membros de organiza-
ções narcotraficantes.

“A habilidade de nossos FLOs e das agências dos EUA 
– aqui integrados diariamente, fornecendo e comparti-
lhando informações – é o que nos permite uma melhor 
conscientização da ameaça que está ocorrendo”, disse o 
Tenente-Coronel do Exército dos EUA Andrew Ajamian, 
chefe do Grupo de Iniciativas Estratégicas da JIATF 
Sul. “Os FLOs são essenciais em nossa organização. Eles 
permitem o fluxo de informações sobre as atividades 
criminosas que afetam não apenas os EUA, mas também 
seus países.”

Segundo o Relatório de Estratégia de Controle 
Internacional de Narcóticos 2019 do Departamento de 
Estado dos EUA, 22 países em todo o mundo são os prin-
cipais produtores e/ou países de trânsito de drogas; entre 
eles, 16 estão na América Latina e no Caribe. O mercado 
do tráfico de drogas gera altos lucros, violência, corrupção 
e causa instabilidade nacional e regional. Para enfrentar as 
ameaças à segurança, os países e agências reconhecem que 
precisam trabalhar em conjunto.

“Nosso Centro de Operações Conjuntas [JOC, em 
inglês] tem a capacidade para falar diretamente aos JOCs 
das nações parceiras, seja digitalmente, analisando o 
mesmo quadro operacional comum, coordenando uma 
operação em conjunto uns com os outros, ou apoiando-se 
mutuamente”, disse o Ten Cel Ajamian. “Trabalhamos 
em conjunto, transmitindo a informação rapidamente 
para tornar possíveis as operações de interdição, tanto no 
domínio aéreo como no marítimo.”

Trabalho interagencial
A JIATF Sul trabalha as 24 horas do dia. No local de 
vigilância do JOC, cada minuto conta, de dia ou de noite. 
A equipe não tira os olhos dos monitores em busca de 
rotas do narcotráfico. Cuidadosamente, eles examinam 
uma média diária de 1.000 alvos e selecionam alguns 
especificamente, com base nas ferramentas de matriz. Sua 
prioridade é deter o fluxo de drogas antes que ele atinja o 
continente. Essa informação é então transmitida à aero-
nave de patrulhamento marítimo, que detém e monitora 
os supostos contrabandistas.

Os parceiros internacionais também reconhecem a 
ameaça causada pelos traficantes ilegais e vêm 

O Contra-Almirante da Guarda Costeira dos EUA Pat DeQuattro 
(centro), diretor da JIATF Sul, com os oficiais de ligação 
estrangeiros, no quartel-general da organização.  GERALDINE COOK, DIÁLOGO

U.S. Coast Guard Rear Admiral Pat DeQuattro (center), JIATF South 
director, with foreign liaison officers at the organization’s headquarters.

Membros das tripulações das aeronaves E-3 Sentry e E-8 
Joint STARTS, ambas da Força Aérea dos EUA,
preparam-se para decolar em apoio à Força-Tarefa Conjunta 
Interagencial Sul, no campo de Boca Chica da Estação 
Aeronaval de Key West, na Flórida.
TERCEIRO-SARGENTO DA FORÇA AÉREA DOS EUA MARIANIQUE SANTOS

Aircrew members of U.S. Air Force E-3 Sentry and U.S. Air 
Force E-8 Joint STARTS prepare for takeoff in support of Joint 
Interagency Task Force South at Naval Air Station Key West 
Boca Chica Field, Florida.
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esforços devem ser empreendidos em conjunto se quiser-
mos combater com sucesso o fornecimento e a demanda 
de drogas, as correspondentes transferências monetárias 
e o fluxo de armas que abastece os ataques violentos, 
deixando centenas de mortos em nossos países.”

“Na JIATF Sul, os esforços dos países da região se 
integram e se multiplicam ao compartilharem infor-
mações e experiências na sua luta contra o narcotrá-
fico”, disse o Capitão de Mar e Guerra da Marinha da 
Guatemala Oscar Gómez, FLO na JIATF Sul. “A JIATF 
Sul fornece o ambiente para compartilhar informações e 
coordenação para realizar operações combinadas, conjun-
tas ou paralelas com os países vizinhos, assegurando que 
essa informação seja oportuna e confiável e, ao mesmo 
tempo, respeitando o direito de propriedade de cada 
agência ou instituição que tenha gerado a inteligência.”

Para a Capitão de Corveta da Guarda Costeira de 
Trinidad e Tobago Kele-Ann Bourne, FLO na JIATF Sul, 
o tráfico de drogas e de pessoas, o comércio ilegal de armas, 
os ataques terroristas e a corrupção precisam ser derrotados. 
A coordenação, a sincronização e o intercâmbio das melho-
res práticas ajudam na luta contra os narcotraficantes.

“Somos desafiados pelas ameaças transnacionais 
comuns. Os esforços conjuntos para combater o tráfico 
tendem a fortalecer os elos através de parcerias mais 
fortes entre meu país e os EUA, tanto para os compo-
nentes militares como para os civis. Nós coordenamos as 
respostas bilaterais nos níveis estratégicos, operacionais e 
táticos”, disse a CC Bourne.

O C Alte DeQuattro compartilhou a opinião da CC 
Bourne quanto à importância da coordenação multia-
gências. Durante suas três décadas de operação, a JIATF 
Sul adotou uma abordagem de cooperação inclusiva e 
intergovernamental.

“A JIATF Sul é uma organização de 30 anos, criada 
como uma força-tarefa interagencial em uma organização 
incrivelmente diversificada”, disse o C Alte DeQuattro. 
“Precisamos trazer novas nações parceiras e agências que 
possam ajudar e trabalhar cooperativamente, porque 
somos mais eficientes (como uma equipe coletiva) no 
combate às ameaças e no fortalecimento da segurança do 
hemisfério.”

demonstrando cada vez mais seu compromisso com a luta 
compartilhada. Os FLOs se comunicam com seus respec-
tivos comandos, que usarão seus recursos para rastrear a 
lancha rápida ou o semissubmersível. Então, os militares 
e o pessoal de manutenção da ordem pública de suas 
respectivas jurisdições intervêm para realizar as interdições 
e as detenções.

O Capitão de Mar e Guerra da Marinha do Equador 
Pedro Costales Cabezas, FLO na JIATF Sul, se uniu à 
equipe da missão de interdição em maio de 2019. Ele 
compreendeu imediatamente que o modelo interagencial 
funciona por meio da cooperação.

“Os recursos provenientes dos EUA, por intermédio 

da JIATF Sul, são os que nos dão o entendimento mais 
claro nas operações. Eles nos fornecem inteligência, são os 
olhos da missão para todos os países que participam aqui, 
e isso nos ajuda a fazer a interdição e deter as pessoas 
envolvidas nesses atos ilícitos”, disse o CMG Costales. 
“Os oficiais de ligação somos um elo na cadeia para coor-
denar da maneira mais rápida possível com nossos países 
os meios necessários para encontrar os narcotraficantes 
no mar. Temos uma relação de confiança e uma rede de 
interação, informação e inteligência.”

O Major da Força de Defesa da Jamaica Elon Clarke, 
concorda. Ele é o primeiro FLO a representar seu país 
na JIATF Sul. Ele sabe por experiência própria qual é o 
trabalho interagencial necessário para combater as ativida-
des ilícitas, particularmente no Caribe.

“É preciso haver uma rede para derrotar uma rede. 
Criar redes fortes e positivas é algo que a JIATF Sul faz 
extremamente bem”, disse o Maj Clarke. “A Jamaica vê 
a JIATF Sul como um parceiro fundamental. Nossos 

in illicit activities,” said Capt. Costales. “We, FLOs, are a link in 
the chain to coordinate as quickly as possible with our countries 
the means necessary to find drug traffickers at sea. We have a 
relationship of trust and a network of interaction, information, 
and intelligence.”

Jamaican Defence Force Major Elon Clarke, a JIATF South 
FLO, agrees. He is the first FLO representing his country at JIATF 
South. He knows firsthand the interagency work necessary to 
counter illicit activities, particularly in the Caribbean.

“It takes a network to defeat a network. Building strong posi-
tive networks is something JIATF South does extremely well,” said 
Maj. Clarke. “Jamaica views JIATF South as a critical partner. Our 
efforts must be shouldered jointly if we are to successfully address 
the supply and demand for narcotics, the associated cash trans-
fers, and the flow of weapons fueling the violent attacks leaving 
hundreds of people dead in our countries.” 

“By sharing information and experiences, JIATF South inte-
grates and multiplies the countries’ regional efforts in their fight 
against drug trafficking,” said Guatemalan Navy Captain Oscar 
Gómez, a JIATF South FLO. “JIATF South provides the setting 
to share information and coordination to carry out combined, 
joint, or parallel operations with neighboring countries, ensuring 
the information is timely, reliable, and at the same time, respect-
ing intelligence property rights of the agency or institution that 
generates it.”

For Trinidad and Tobago Coast Guard Lieutenant 
Commander Kele-Ann Bourne, a JIATF South FLO, drugs 
and human trafficking, illegal arms trade, terrorist attacks, and 
corruption must be defeated. Coordination, synchronization, and 
exchange of best practices help in the fight against traffickers.

“We are challenged by common transnational threats. Joint 
efforts to counter trafficking tend to strengthen bonds through 
deepening partnerships between my country and the U.S., for 
both military and civilian components. We coordinate bilateral 
responses on strategic, operational, and tactical levels,” said Lt. 
Cmdr. Bourne.

Rear Adm. DeQuattro shared Lt. Cmdr. Bourne’s opinion on 
the importance of multi-agency coordination. During its three 
decades of operation, JIATF South has embraced an inclusive, 
intergovernmental, cooperation approach.

“JIATF South is a 30-year old organization built as an inter-
agency task force within an incredibly diverse organization,” said 
Rear Adm. DeQuattro. “We need to bring in new partner coun-
tries or agencies that can assist and work collaboratively, because 
we are more effective (as a collective team) at countering threats 
and building hemispheric security.”

It takes a network to defeat a 
network. Building strong positive 
networks is something JIATF 
South does extremely well.”
~ Jamaican Defence Force Major Elon Clarke

É preciso haver uma 
rede para derrotar 
uma rede. Criar redes 
fortes e positivas é algo 
que a JIATF Sul faz 
extremamente bem.”
~ Major da Força de Defesa da Jamaica Elon Clarke

Um barco tipo panga flutua perto do navio USCGC Douglas 
Munro, da Guarda Costeira dos EUA, no dia 11 de maio 
de 2019, após ter sido interditado por supostamente 
contrabandear drogas em águas internacionais do Oceano 
Pacífico oriental.  U.S. COAST GUARD PACIFIC AREA

A panga-style boat floats near U.S. Coast Guard Cutter 
Munro, after units interdicted the vessel suspected of 
smuggling drugs in international waters of the eastern Pacific 
Ocean, May 11, 2019.

O Tenente-Coronel do Exército dos EUA Andrew Ajamian, chefe do Grupo de 
Iniciativas Estratégicas da JIATF Sul (à esq.), mostra rotas do tráfico ilegal 
de drogas na América Latina e no Caribe.  GERALDINE COOK, DIÁLOGO

U.S. Army Lieutenant Colonel Andrew Ajamian, Strategic Initiatives Group chief 
at JIATF South (left), points out illegal drug trade routes in Latin America and 
the Caribbean.
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OOs Treinamentos de Intercâmbio Conjunto Combinado 
(JCET, em inglês) são exercícios projetados para fornecer 
oportunidades de treinamento aos operadores especiais dos 
Estados Unidos e de nações parceiras. Os JCET são sempre 
realizados em países com os quais as Forças Especiais dos 
EUA poderão ter que atuar algum dia, bem como para 
ampliar a gama de treinamento das forças armadas das 
nações anfitriãs. Normalmente, cada programa JCET 
inclui de 10 a 40 membros das forças especiais americanas, 
embora possa eventualmente contar com até 100.

De 16 de abril a 16 de maio de 2019, um JCET foi 
realizado em instalações militares da Marinha do Brasil 
no Rio de Janeiro e teve um fator incomum para este 
tipo de exercício: reuniu ao mesmo tempo membros do 
Grupamento de Mergulhadores de Combate (GRUMEC), 
do Batalhão de Operações Especiais dos Fuzileiros Navais 
(Tonelero) e das Equipes de Operação em Terra, Ar e Mar da 
Marinha dos EUA, popularmente chamados de Navy SEALs. 
Participaram também membros dos Tripulantes de Equipes 
Especiais Combatentes de Guerra Naval, que operam e 
mantêm um inventário de pequenas embarcações utilizadas 
para conduzir missões de operações especiais, particular-
mente dos Navy SEALs. “Talvez esta seja a primeira vez 
que esse treinamento é realizado com pessoal dessas quatro 
unidades de operações especiais juntas. Em edições anterio-
res desse intercâmbio, equipes SEAL realizaram treinamen-
tos, isoladamente, com o GRUMEC ou com o Tonelero”, 
disse à Diálogo o 1º Tenente Auxiliar do Corpo de Fuzileiros 
Navais (CFN) Armindo Melo Peixoto, integrante do 
Batalhão Tonelero e participante do JCET deste ano.

OPORTUNIDADE DE INTERAGIR E APRENDER
“Treinamentos dessa natureza são uma excelente oportuni-
dade para nossas marinhas estreitarem os laços de amizade e 
cooperação há muito estabelecidos. A interação e o intercâm-
bio de conhecimentos e experiências possibilitam o aprimo-
ramento das capacidades de nossos operadores. Com isso, 
ampliamos a interoperabilidade e aumentamos as chances 
de sucesso em futuras operações e exercícios nos quais Brasil 
e EUA venham a integrar forças em busca de objetivos 
comuns”, afirmou o Capitão de Mar e Guerra do CFN do 
Brasil Stewart da Paixão Gomes, Comandante do Batalhão 
Tonelero, onde grande parte do JCET deste ano foi realizada.

TThe Joint Combined Exchange Training, or JCET, consists 
of exercises designed to provide training opportunities 
to special operators from the United States and partner 
nations. JCETs are always held in countries with which 
the U.S. special operations forces may have to operate, 
and expand the range of training of the host nations’ 
armed forces. Each JCET program typically includes 10 
to 40 members of the U.S. special operations forces. The 
number may eventually go up to 100.

From April 16 to May 16, 2019, the Brazilian Navy 
(MB, in Portuguese) hosted the JCET in their Rio de 
Janeiro facilities, which presented an unusual characteris-
tic for this exercise: It gathered members of the Brazilian 
Navy Combat Divers’ Group (GRUMEC, in Portuguese), 
the Brazilian Marine Corps Special Operations Battalion 
(Tonelero Battalion), and the United States Navy Sea, Air, 
and Land Teams, commonly known as Navy SEALs. The 
Special Warfare Combatant-craft Crewmen (SWCC) also 
participated in the exercise. SWCC operates and main-
tains a small vessel inventory used in special operations 
missions, especially those of the Navy SEALs. “This may 
be the first time this training combines the personnel 
from these four special units. In previous editions of this 
exchange, the SEAL teams conducted isolated trainings 
with GRUMEC and the Tonelero Battalion,” Brazilian 
Marine Corps First Lieutenant Armindo Melo Peixoto, a 
member of the Tonelero Battalion, who attended JCET 
2019, told Diálogo.

OPERADORES ESPECIAIS
DA MARINHA DO BRASIL
TREINAM COM OS NAVY SEALS AMERICANOS

O TREINAMENTO DE INTERCÂMBIO CONJUNTO COMBINADO 
FOI REALIZADO NO RIO DE JANEIRO.

MARCOS OMMATI/DIÁLOGO  |  FOTOS: WAGNER ASSIS/CEDRO PHOTOS

BRAZILIAN 
NAVY SPECIAL 
OPERATORS 
TRAIN WITH 
US NAVY SEALS

THE JOINT COMBINED 
EXCHANGE TRAINING TOOK 
PLACE IN RIO DE JANEIRO.

O JCET permite às unidades participantes refinarem suas 
habilidades nas áreas de tiro com fuzis de curto e médio 
alcance e inclui a instrução e o treinamento em técnicas 
de sniper a média e longa distâncias.

The JCET enables participating units to improve their skills 
in areas such as short and medium range rifle shooting 
and includes instruction and training on medium and long 
distance sniper techniques.
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OPPORTUNITY TO INTERACT AND LEARN
“These trainings are an excellent opportunity for our 
navies to strengthen their long-lasting ties of friendship 
and cooperation. The interaction, knowledge, and experi-
ence exchange allow for improvement of our operators’ 
capabilities. We expand interoperability and increase the 
chances of success in future operations and exercises in 
which Brazil and the U.S. come to join forces in pursuit 
of common goals,” said Brazilian Marine Corps Colonel 
Stewart da Paixão Gomes, commander of the Tonelero 
Battalion, where a large part of the 2019 JCET was 
completed. 

SPECIALIZED TRAINING
The training allows participating units to improve their 
skills in areas such as short and medium range rifle shoot-
ing, and includes instruction and training on medium and 
long-distance sniper techniques, to guarantee maximum 
security and minimum risk. The JCET also includes 
training on static and dynamic short-distance shooting 
techniques with pistol and rifle, combat boat operations 
techniques (Hurricane model), Over the Beach (OTB) 
capabilities, Close Quarter Combat (CQC) techniques, 
Immediate Action Directive (IAD), aerial platform shoot-
ing, and freefall jumping operations.

Special operators conduct target shooting training 
during the day and at night, with near-zero visibility, 
in complex simulations of potential real-life operations, 
to increase decision-making, and strengthen the service 
members’ confidence when facing highly stressful situa-
tions. “The training includes integrating best practices and 
training, and advising on tactical and operational level 
planning, exchange of tactics, techniques, and procedures 
to include lessons learned,” said a Navy SEALs special 
operator who participated in the Brazil JCET, and chose 
to remain anonymous, for safety reasons.

STRENGTHENING EXISTING RELATIONSHIPS
“Exchanges such as this JCET are always very well received 
by the Brazilian Navy. From the first contacts established 
between SOCSOUTH’s [Special Operations Command 
South] representatives, ourselves [Tonelero Battalion], 
and GRUMEC, the Naval Operations Command used 
resources from the Navy and Fleet Marine Squad to 
support the training. The plan consisted of five weeks of 

O Treinamento de Intercâmbio Conjunto Combinado entre 
Operadores Especiais da Marinha do Brasil e Navy SEALs 
americanos foi realizado no Rio de Janeiro, entre 16 de abril 
e 16 de maio de 2019.

The Joint Combined Exchange Training with special operators 
of the Brazilian Navy and the U.S. Navy SEALs took place in 
Rio de Janeiro, between April 16 and May 16, 2019.
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uninterrupted and intense work — days, nights, weekends, 
and holidays. All parties were completely committed and 
all training goals were met,” Col. Stewart said.

This training is part of a series of engagements 
scheduled in 2018, creating opportunities for elite units 
of the U.S. and Brazil to work together, to learn from 
one another, and to strengthen existing relationships. 
“The JCET demonstrates the strong partnership between 
the U.S. and Brazil based on mutual respect and shared 
interests in the region. The training exchange carried out 
by U.S. and Brazilian units gives participants an oppor-
tunity to build strong and enduring partnerships,” said 
U.S. Army Major Cesar Santiago, who traveled to Brazil 
representing SOCSOUTH as head of Public Affairs.

The Brazilian Marine Corps maintains an intense 
exchange program with the U.S. Marine Corps, conducting 
periodic bilateral meetings to align objectives and to plan 
programs to achieve common goals. “In the future, I hope 
that Brazilian Navy Special Operations have more interac-
tion with the United States Special Operations Command 
units to establish mid- and long-term projects to promote 
the mutual improvement of our personnel. I believe this 
will expand integration of our Armed Forces and increase 
response capability against regional threats, guaranteeing 
the security of our nations,” Col. Stewart said.

TREINAMENTO ESPECIALIZADO
O treinamento permite às unidades participantes refina-
rem suas habilidades nas áreas de tiro com fuzis de curto 
e médio alcance e inclui a instrução e o treinamento em 
técnicas de sniper a média e longa distâncias, para assegu-
rar eficiência máxima com risco mínimo. O JCET inclui 
ainda treinamentos em técnicas de tiro estático e dinâmico 
com pistola e fuzil a curta distância, técnicas de operação 
de embarcações de combate (modelo Hurricane), entrada e 
saída de arrebentação com embarcações pneumáticas, técni-
cas de combate em área urbana e em ambiente confinado, 
técnicas de ação imediata, tiro de cobertura a partir de 
helicópteros e salto livre operacional.

Os operadores especiais realizam treinamento de 
pontaria durante o dia e em condições de visibilidade 
próxima a zero à noite, durante simulações complexas de 
possíveis ações da vida real, permitindo que estes mili-
tares ampliem suas perspectivas na hora de tomar uma 
decisão, além de aumentar sua confiança em situações 
de alto estresse. “O treinamento inclui a integração de 
melhores práticas e treinamento e consultoria em nível 
tático e operacional, intercâmbio de táticas, técnicas e 
procedimentos de planejamento para incluir as lições 
aprendidas”, disse um sargento operador especial da 
equipe de Navy SEALs que participou do JCET no 
Brasil, mas que prefere manter o anonimato por ques-
tões de segurança.

FORTALECER RELACIONAMENTOS ESTABELECIDOS
“Intercâmbios como o JCET são sempre muito bem 
recebidos pela Marinha do Brasil. Desde os primeiros 
contatos efetuados entre os representantes do Comando 
de Operações Especiais, Sul dos EUA (SOCSOUTH, em 
inglês) conosco [Batalhão Tonelero] e com o GRUMEC, 
o Comando de Operações Navais empenhou meios 
da Esquadra e da Força de Fuzileiros da Esquadra no 
apoio ao treinamento. Foram planejadas cinco semanas 
de trabalhos intensos ininterruptos – dias, noites, finais 
de semana e feriados. O comprometimento de todas as 
partes foi total e os objetivos de treinamento planejados 
foram alcançados”, comentou o CMG (FN) Stewart.

Esse treinamento faz parte de uma série de engaja-
mentos planejados ao longo do ano passado, o que dá 
oportunidades às unidades de elite dos EUA e do Brasil 
de trabalharem juntas, de aprenderem umas com as 
outras e de fortalecerem os relacionamentos previamente 
estabelecidos. “O JCET demonstra a forte parceria entre 
os EUA e o Brasil, com base no respeito mútuo e nos 
interesses compartilhados na região. O intercâmbio de 
treinamento, realizado por operadores especiais dos EUA 
e brasileiros, dá aos participantes uma oportunidade de 
construir parcerias fortes e duradouras”, disse o Major 
do Exército dos EUA Cesar Santiago, que viajou ao 
Brasil representando o SOCSOUTH, no qual exerce a 
função de chefe do Departamento de Relações Públicas.

O CFN do Brasil mantém um intenso programa 
de intercâmbio com o Corpo de Fuzileiros Navais dos 
EUA, com a realização de reuniões bilaterais perió-
dicas para alinhar objetivos e planejar programas que 
permitam atingir propósitos comuns. “No futuro, espero 
que também as Operações Especiais da Marinha do 
Brasil tenham uma maior interação com as unidades 
do USSOCOM [Comando de Operações Especiais dos 
EUA] e que possamos estabelecer projetos de médio e 
longo prazo que viabilizem o aprimoramento mútuo 
de nosso pessoal. Na minha opinião, esse é o caminho 
que ampliará a integração de nossas forças armadas e 
aumentará a capacidade de resposta às ameaças regionais, 
garantindo a segurança de nossas nações”, concluiu o 
CMG Stewart.

Os Treinamentos de Intercâmbio Conjunto Combinado 
são exercícios projetados para fornecer oportunidades de 
treinamento aos operadores especiais dos Estados Unidos e 
de nações parceiras.

The Joint Combined Exchange Training consists of exercises 
designed to provide training opportunities to special operators 
from the United States and partner nations.

Os operadores especiais realizam treinamento de pontaria 
durante o dia e em condições de visibilidade próxima a zero 
à noite, durante simulações complexas de possíveis ações 
da vida real.

Special operators conduct target shooting training day and 
night, with near-zero visibility, in complex simulations of 
potential real-life operations.

O 1º Tenente Auxiliar do Corpo de Fuzileiros Navais Armindo 
Melo Peixoto deu detalhes à Diálogo sobre o JCET realizado 
no Rio de Janeiro em maio de 2019.

Brazilian Marine Corps First Lieutenant Armindo Melo Peixoto 
gave Diálogo details of the JCET conducted in Rio de Janeiro 
in May 2019.
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in their words

eles
in their wordsin their words

eleseles
DISSERAM

CORONEL MARIO ADALBERTO FIGUEROA CÁRCAMO,
 chefe do Estado-Maior Conjunto do Exército de El Salvador

“Information operations help us get closer to the civil population. This 
approach creates trust through civil-military relations, because we show 
the people the actions we perform for their benefit, and with the help of 

the U.S. military we build schools, roads, water wells, etc.”

COLONEL MARIO ADALBERTO FIGUEROA CÁRCAMO, 
chief of the Salvadoran Army’s General Staff

“As operações de informação nos ajudam a manter uma 
aproximação com a população civil. Essa aproximação gera 

confiança através das relações civis-militares, pois mostramos aos 
cidadãos as ações que realizamos em seu benefício e, 

com a ajuda das Forças Armadas dos Estados Unidos,
 construímos escolas, estradas, poços de água etc.”

CONTRA-ALMIRANTE DA MARINHA DO BRASIL 
EDUARDO AUGUSTO WIELAND,

comandante da Força-Tarefa Marítima da 
Força Interina das Nações Unidas no Líbano

“Operating in a multinational environment where there is interoperability is very 
rewarding because, fundamentally, all navies are equal.”

BRAZILIAN NAVY REAR ADMIRAL EDUARDO AUGUSTO WIELAND,  
commander of the Maritime Task Force of the United Nations Interim Force in Lebanon

“Operar em um ambiente multinacional onde existe 
interoperabilidade é bastante gratificante pois, 

na essência, todas as marinhas são iguais.”

TENENTE-CORONEL DA FORÇA 
AÉREA DOS EUA JAMES SINCLAIR,

 comandante do Centro Operacional Avançado Curaçao/Aruba

“We provide support for counter-narcotics aerial surveillance, in accordance with 
international agreements. If requested and approved by our host country, 

we provide logistics support for other missions, including
 weather reconnaissance mission.”

U.S. AIR FORCE LIEUTENANT COLONEL JAMES SINCLAIR, 
commander of Curaçao/Aruba Forward Operating Location

“Nós damos apoio à vigilância aérea contra o narcotráfico, 
segundo os acordos internacionais. Se for solicitado e aprovado por 
nossos países anfitriões, prestamos apoio logístico a outras missões, 

incluindo a missão de reconhecimento climático.”

GENERAL DE BRIGADA FABIÁN FUEL REVELO,
diretor de operações do Comando Conjunto 

das Forças Armadas do Equador

“Ecuador promotes information exchange at the bilateral and 
multilateral levels at the higher command level.”

ECUADOREAN ARMY BRIGADIER GENERAL FABIÁN FUEL REVELO,  
 director of operations of the Armed Forces’ Joint Command

“O Equador promove o intercâmbio de informações, 
tanto em espaços bilaterais como em multilaterais, 

no âmbito dos altos comandos.”

ALMIRANTE DE ESQUADRA LEONARDO PUNTEL,
comandante de Operações Navais da Marinha do Brasil

“This training [disaster relief] can be applied to any country, to any 
humanitarian situation, anywhere in the world.”

BRAZILIAN NAVY ADMIRAL LEONARDO PUNTEL, 
chief of Naval Operations

“Esse treinamento [de ajuda pós-desastre] pode ser utilizado em 
qualquer país, em qualquer situação humanitária, 

em qualquer lugar do globo.”

CONTRA-ALMIRANTE JOHN BORLAND,
comandante da Guarda Costeira de Belize

“It’s important to continue to develop and sustain regional partnerships because our 
countries are not sufficiently equipped, nor do they have the technology, 

resources, or assets to combat criminal activities on their own.”

REAR ADMIRAL JOHN BORLAND,  
commander of the Belize Coast Guard

“É de suma importância que as parcerias regionais continuem 
a ser desenvolvidas e sustentadas, porque nenhum 

dos nossos países está suficientemente equipado com 
a tecnologia, os recursos ou os meios para combater 

a atividade criminosa por conta própria.”
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ressalta capacidades
de operadores especiais

 FUERZAS
COMANDO 2019

Durante nove dias, 19 equipes de forças especiais 
participaram da competição anual, realizada no Chile.
GERALDINE COOK/DIÁLOGO

ob o lema “Valor e força a toda prova”, 
os comandos de elite das forças armadas 
e policiais de 19 países do hemisfério 

ocidental demonstraram suas capacidades 
em operações especiais no exercício Fuerzas 
Comando 2019, realizado de 17 a 27 de junho 
no Chile.

“Demonstramos as capacidades de nossas 
forças militares, a coragem de cada um dos 
integrantes da equipe que, como colombia-
nos, sempre estamos dispostos a lutar e a dar 
tudo de nós”, disse o Capitão do Exército da 
Colômbia Fabián Andrés Tamayo Argollo, 
comandante da equipe do país que pela décima 
vez venceu a competição.

O Fuerzas Comando foi criado em 2004 
como um exercício multinacional de operadores 
especiais sob a responsabilidade do Comando 
Sul dos Estados Unidos (SOUTHCOM) 
e conduzido pelo Comando de Operações 
Especiais dos EUA, Sul e pelo país anfitrião, 
que em 2019 foi o Chile. O exercício promove 
as relações militares, a interoperabilidade 
e melhora a segurança regional. O Fuerzas 
Comando consiste em duas atividades 

S

Operadores especiais colombianos posam com seus troféus após a cerimônia de 
encerramento do Fuerzas Comando 2019 em Santiago, Chile, em junho de 2019. A 
Colômbia conquistou o primeiro lugar na competição pela décima vez em 15 edições do 
exercício tático.  SOCSOUTH

Commandos from Colombia pose with their trophy after a closing ceremony held for 
Fuerzas Comando in Santiago, Chile, June 2019. Colombia took top honors for the 10th 
time in the 15th edition of the tactical exercise.

Um competidor guatemalteco 
cumpre uma das tarefas exigidas 
durante o Fuerzas Comando 2019 
em Santiago, Chile, em junho
de 2019.  SOCSOUTH

A Guatemalan competitor goes 
through a critical task during 
exercise Fuerzas Comando in 
Santiago, Chile, June 2019.
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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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nder the theme “Courage and Strength in any 
Situation”, elite commandos of the armed and police 
forces of 19 nations from the Western Hemisphere 

showed their special operations capabilities, during exercise 
Fuerzas Comando 2019, June 17-27 in Chile.

“We show the capabilities of our military forces, the courage 
of each team member, because as Colombians, we’re always ready 
to fight and give our all,” said Colombian Army Captain Fabián 
Andrés Tamayo Argollo, team captain. Colombia won the compe-
tition for the 10th time.

Fuerzas Comando was created in 2004, as a U.S. Southern 
Command- (SOUTHCOM) led multinational special opera-
tions exercise conducted by U.S. Special Operations Command 
South, with Chile as host nation. The exercise promotes military 
relations, interoperability, and improves regional security. Fuerzas 
Comando consists of two joint activities: the skills competition 
and the Senior Leader Seminar.

“This morning we are just one team. We are all Fuerzas 
Comando,” said U.S. Navy Admiral Craig S. Faller, commander 
of SOUTHCOM, during the closing and awards ceremony at the 
competition.

Army General Ricardo Martínez Menanteau, commander of 
the Chilean Army, said that “the largest benefit [for competitors] is 
the camaraderie and trust that is forged during the competition.” 

THE COMPETITION
Personnel from Argentina, Belize, Brazil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, the Dominican Republic, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Panama, 
Paraguay, Peru, Trinidad and Tobago, the United States, 
and Uruguay took part in the exercise’s 15th edition. The 
Special Operations Brigade Lautaro, in the outskirts of 
Santiago, was the scene for the display of physical capabili-
ties, an obstacle course, marches, and a combined assault. 
The amphibious event took place in Viña del Mar.

“This is quite a demanding competition in the techni-
cal and physical aspect,” said Ecuadorean Army Special 
Operations Group Captain Omar Sánchez, who served as 
a judge in the competition. “We need to work harder on 
the technical part, have better equipment, and more train-
ing for future competitions.” His country took third place.

“What’s most important is to share with the other 
commandos,” said Honduran Army Special Forces First 
Lieutenant Denis Nohel Bonilla, from the assault team. 
“This year’s highlight was close quarter combat; this 
enables us to share knowledge to implement new urban 
combat techniques in the fight against narcotrafficking 
and counterinsurgency.” Honduras ranked in fifth place 
on the scoreboard.

U

conjuntas: a competição de habilidades e o Seminário de Líderes 
Seniores.

“Nesta manhã somos todos uma só equipe. Somos todos 
Fuerzas Comando”, disse o Almirante de Esquadra da Marinha 
dos EUA Craig S. Faller, comandante do SOUTHCOM, durante 
a cerimônia de premiação e encerramento da competição.

O General do Exército Ricardo Martínez Menanteau, 
comandante em chefe do Exército do Chile, disse que “a maior 
conquista [dos competidores] é o companheirismo e a confiança 
que são criados durante a competição.”

A COMPETIÇÃO 
A décima quinta edição do exercício contou com parti-
cipantes da Argentina, Belize, Brasil, Chile, Colômbia, 
Costa Rica, El Salvador, Equador, Estados Unidos, 
Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Panamá, 
Paraguai, Peru, República Dominicana, Trinidad e 
Tobago e Uruguai. A Brigada de Operações Especiais 
Lautaro, nas cercanias de Santiago, foi o cenário 
dos testes de capacidades físicas, pista de obstáculos, 
marcha forçada e assalto combinado. O evento anfíbio 
foi realizado em Viña del Mar.

“Trata-se de uma competição muito forte na 
parte técnica e física”, disse o Capitão do Grupo 
de Operações Especiais do Exército do Equador 
Omar Sánchez, que atuou como juiz da competição. 

“Precisamos trabalhar mais a parte técnica, ter um equipamento 
melhor e treinar mais para as futuras competições.” Seu país ficou 
em terceiro lugar.

“O mais importante de estarmos aqui é compartilhar com 
os demais comandos”, disse o Tenente das Forças Especiais do 
Exército de Honduras Denis Nohel Bonilla, da equipe de assalto. 
“Este ano a novidade foi o combate próximo, que nos permitiu 
unir conhecimentos para podermos implementar novas técnicas 
de combate urbano na luta contra o narcotráfico e as contraguer-
rilhas.” Honduras conquistou o quinto lugar na competição.

Participantes do Fuerzas Comando 2019 receberam 
instruções durante um dia inteiro para o evento 
aquático na Brigada de Operações Especiais Lautaro 
em Santiago, Chile.  GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

Fuerzas Comando 2019 participants receive preliminary 
instructions for the water event in Special Operations 
Brigade Lautaro, Santiago, Chile.

Highlights Special 
Operations Capabilities

 FUERZAS 
COMANDO 2019 

For nine days, 19 special forces teams took part
in the annual competition, this time carried out in Chile.

GERALDINE COOK/DIÁLOGO

Competidores de Honduras superaram testes físicos e mentais durante o 
evento em equipe em junho de 2019, em Viña del Mar, Chile.  SOCSOUTH

Competitors from Honduras endured mentally and physically challenging 
tests during the amphibious event, June 2019, in Viña del Mar, Chile.
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Seis aeronaves A-29 da Força Aérea Brasileira 
(FAB) voaram do Brasil até a costa oeste dos 
Estados Unidos para participar do exercício 
aéreo Green Flag-West. Os aviões, popularmente 

conhecidos como Super Tucanos, realizaram dois voos 
diários, entre os dias 31 de maio e 14 de junho, período 
da duração do exercício, partindo da Base Nellis da Força 
Aérea dos EUA, localizada a aproximadamente 30 minu-
tos de carro da famosa Strip de Las Vegas, no estado de 
Nevada. O destino era o Fort Irwin, no deserto de Mojave, 
na Califórnia, onde um exercício correlato foi realizado 
concomitantemente.

O objetivo da participação brasileira no Green Flag 
foi o preparo e a atualização doutrinária dos militares da 

FAB por meio do intercâmbio operacional e da troca de 
experiências com as forças aéreas de outros países, a fim de 
atualizar as táticas, técnicas, procedimentos e doutrina em 
missões ar-solo conjuntas, de acordo com o Major Aviador 
da Força Aérea Brasileira João Paulo Gomez Lima da 
Silva, comandante da missão do Brasil nos EUA. Durante 
o exercício, foram executadas missões de Apoio Aéreo 
Aproximado pelos pilotos brasileiros dos Super Tucanos 
e missões de Guia Aéreo Avançado pelos militares do 
Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento, em apoio às forças 
do Exército dos EUA no Fort Irwin.  

SUPER TUCANOS
Foi a primeira vez que os A-29 saíram do Brasil para 
participar de um exercício combinado. “A participação 
[dos brasileiros] demandou muita coordenação e preparo. 
Foi um trabalho duro, que levou mais de um ano para ser 
concretizado, mas que valeu muito a pena. Os resultados 
foram excelentes”, disse à Diálogo o Major da Força Aérea 
dos EUA Kelsey Finley, oficial dedicado aos assuntos 
relacionados ao Brasil das Forças Aéreas Sul. Foi também 
a primeira vez que a FAB participou do Green Flag. “Vale 
ressaltar que, depois da Segunda Guerra Mundial, essa foi 
a primeira oportunidade que o Brasil teve de participar de 
um treinamento conjunto com a USAF [Força Aérea dos 
EUA] em missões de apoio às tropas do Exército ameri-

cano”, disse o Maj João. 
Os Super Tucanos 

exerceram a função de 
Apoio Aéreo Aproximado, 
auxiliando as tropas do 
Exército americano em 
solo a conter e neutralizar 
ameaças que pudessem 
impedir o avanço da 
frente de batalha. “Isso 
não é algo tão incomum 
no cenário atual, sendo 
uma missão amplamente 

empregada pelos A-10. Os esquadrões de A-29 da FAB já 
realizavam esse tipo de emprego, entretanto, estamos em 
fase de atualização doutrinária para os cenários atuais e 
equipamentos mais modernos”, explicou o oficial brasileiro.

GREEN FLAG
O Green Flag é um treinamento realista de integração de 
combate ar-terra envolvendo forças aéreas dos Estados 
Unidos e nações parceiras. O exercício é realizado várias 
vezes por ano e principalmente em conjunto com o Centro 
de Treinamento de Combate do Exército dos EUA em Fort 

MARCOS OMMATI/DIÁLOGO

participam pela primeira 
vez de um exercício 
combinado fora do Brasil

As aeronaves e mais 70 militares da Força Aérea Brasileira 
participaram do exercício Green Flag 

Os Super Tucanos exerceram a função de 
Apoio Aéreo Aproximado, auxiliando as 
tropas do Exército americano em solo a 
conter e neutralizar ameaças que pudessem 
impedir o avanço da frente de batalha.

SUPER 
TUCANOS 
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Irwin. É um exercício de apoio aéreo conjunto administrado pelo 
Centro de Guerra Aérea da Força Aérea dos EUA e a Base da Força 
Aérea americana de Nellis, por meio do Esquadrão de Treinamento 
de Combate Número 549 (549th Combat Training Squadron – CTS 
549th, em inglês). 

Durante a execução do exercício, membros da equipe do Green 
Flag guiam, monitoram e instruem unidades visitantes na condução 
das operações aéreas em apoio às forças terrestres. Para auxiliar neste 
esforço, o CTS 549th mantém um quadro de especialistas qualifica-
dos em missões ar-terra que voa com os esquadrões visitantes durante 
a maioria dos exercícios. Quando este pessoal não está ativamente 
voando nos exercícios, fornece supervisão e garante o alto nível de 
integração entre as forças aéreas e terrestres.

Em média, 75.000 militares de todas as forças dos EUA, 
incluindo a Guarda Nacional e os reservistas, participam de exercí-
cios Green Flag por ano, em que mais de seis mil horas de voo são 
realizadas e cerca de 700 toneladas de explosivos são utilizadas. As 
forças aéreas de outros países participam de um ou mais exercícios 
de coalizão específicos deste tipo anualmente nos EUA. “O Green 
Flag ocorre várias vezes ao ano. Por se tratar de um primeiro contato, 
necessitamos processar todos os conhecimentos adquiridos, atualizar 
nossa doutrina de Apoio Aéreo Aproximado para, então, avaliar as 
condições para uma nova participação”, comentou o Maj João sobre 
futuras participações da FAB no exercício. 

O Brasil enviou 70 militares para o exercício, a maioria inte-
grantes dos esquadrões que voam A-29 na FAB. Participaram, ainda, 
militares do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento, desempe-
nhando a função de Controlador de Ataque Terminal Conjunto 

Um piloto da Força Aérea 
Brasileira realiza uma 
missão de Apoio Aéreo 
Aproximado durante o 
exercício Green Flag. 

A Brazilian Air Force pilot 
completes a Close Air 
Support mission during 
exercise Green Flag.  
FORÇA AÉREA BRASILEIRA

Um Super Tucano pronto para decolar em direção ao Fort Irwin, 
no deserto do Mojave, como parte do exercício Green Flag.

A Super Tucano ready to take off from Nelis Air Force Base toward 
Fort Irwin, in the Mojave Desert, as part of exercise Green Flag.  
MARCOS OMMATI/DIÁLOGO

(Joint Terminal Attack Controller), controlando as aeronaves para 
os ataques em suporte às forças terrestres. “Os brasileiros contri-
buíram bastante demonstrando que existe a possibilidade de uma 
aeronave como o A-29 cumprir essa gama de missões em um cenário 
complexo, gerando sinergia entre aeronaves de baixa/média perfor-
mance e as tropas no solo”, concluiu o Maj João.

S ix A-29 aircraft of the Brazilian Air Force (FAB, in 
Portuguese) flew from Brazil to the U.S. West Coast to 
participate in aerial exercise Green Flag-West. The aircraft, 

known as Super Tucanos, flew twice a day during the May 31-June 
14 exercise departing from Nellis Air Force Base, just 15 miles away 
from the famous Las Vegas Strip. The destination was Fort Irwin, in 
the Mojave Desert, California, where a correlated exercise was held 
simultaneously.

Through Green Flag, Brazil aimed to train and update the 
doctrine of FAB service members through operational and experi-
ence exchange with the air forces of other countries. FAB also sought 
to update tactics, techniques, procedures, and doctrine in joint 
solo-air missions, according to FAB Major João Paulo Gomez Lima 
da Silva, commander of the Brazilian mission in the U.S. During the 
exercise, Super Tucano Brazilian pilots carried out Close Air Support 
missions, while service members of the Brazilian Airborne Rescue 
Squadron carried out Forward Air Control missions to support U.S. 
Army forces at Fort Irwin.

Super Tucanos
This was the first time that the A-29 aircraft participated in a 
combined exercise outside Brazil. “We did a lot of preparation and 
coordination; we have been working hard on getting the Brazilians 
here for well over a year, but it was all worth it. The results are 
excellent,” said U.S. Air Force Major Kelsey Finley, an Air Forces 
Southern officer dedicated to matters related to Brazil. This was 
the first time FAB participated in Green Flag. “It’s important to 
highlight that after World War II, this was Brazil’s first opportunity 
to participate in combined training with USAF [U.S. Air Force] in 
missions to support U.S. Army troops,” said Maj. João.

The Super Tucanos conducted Close Air Support, assisting 
U.S. Army troops on the ground to contain and neutralize threats 
that could prevent battlefront advances. “Nowadays this is not that 
uncommon, as this mission is often carried out by the A-10. The 
FAB’s A-29 squadrons already served this purpose, however we are 
in the process of updating the doctrine for current scenarios and 
modernizing the equipment,” the Brazilian officer said.

Um A-29 Super Tucano, da Força Aérea Brasileira, 
sobrevoa Las Vegas durante o exercício Green Flag.  

A Brazilian Air Force A-29 Super Tucano flies over Las Vegas 
during Green Flag. FORÇA AÉREA BRASILEIRA

The aircraft and more than 70 service 
members of the Brazilian Air Force 
participated in exercise Green Flag

SUPER 
TUCANOS 
Participate in Combined 
Exercise out of Brazil 
for the First Time

MARCOS OMMATI/DIÁLOGO

Green Flag
Green Flag is a realistic integration training of air-ground combat 
involving U.S. and partner nations’ air forces. The exercise, primar-
ily carried out jointly with the U.S. Army Combat Training Center 
at Fort Irwin, is conducted several times a year. The U.S. Air Force 
Warfare Center and Nellis Air Force Base, through the 549th 
Combat Training Squadron (CTS 549th) oversee the joint air 
support training exercise.

During the exercise, members of the Green Flag team guide, 
monitor, and instruct visiting units in air operations in support of 
ground forces. To assist in this effort, CTS 549th maintains a group 
of specialists qualified in air-ground missions who fly with visiting 
squadrons during most of the exercises. When troops aren’t actively 
flying, they supervise and guarantee a high level of integration 
between air and ground forces. On average, 75,000 service members 
from the U.S. military, including the National Guard and reservists, 
participate in Green Flag exercises each year, adding to more than 
6,000 flight hours and using about 700 tons of explosives. Air forces 
from other countries participate in one or more similar coalition 
exercises in the United States. “Green Flag occurs several times a 
year. Because this is the first contact, we need to process all acquired 
knowledge, update our Close Air Support doctrine, then evaluate 
conditions for new participation,” said Maj. João, about FAB’s future 
participation in the exercise.

For the exercise, Brazil sent 70 service members — most are 
members of the squadrons that fly FAB’s A-29. Units of the Brazilian 
Airborne Rescue Squadron participated as the Joint Terminal Attack 
Controller, regulating aircraft for attacks in support of ground forces. 
“The Brazilians made a significant contribution, showing that it’s possi-
ble for an aircraft such as the A-29 to fulfill these kinds of missions in a 
complex scenario, generating synergy between low/medium perfor-
mance aircraft and troops on the ground,” said Maj. João.
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C hinese involvement in Latin America is largely 
a result of China’s 21st century rise as a global 
economic and political power. China’s total trade 
with the region grew from $17 billion in 2002 to 

nearly $306 billion by 2018, effectively becoming the 
region’s second most important trading partner (and first 
for several Latin American countries). China’s growth in 
the region stems largely from its need to access natural 
resources and markets critical to maintain its economic 
growth. At the same time, Beijing also looks to the region 
to bolster its global political influence in multilateral 
organizations like the World Trade Organization and the 
United Nations, as well as regional organizations such as 
the Community of Latin American and Caribbean States 
and the Inter-American Development Bank. 

From the strategic geopolitical perspective, Chinese 
engagement in the Western Hemisphere is part of its 
broader global efforts aimed at shaping a world consistent 
with China’s authoritarian political model. Beijing sees the 
dominant democratic world order as a persistent threat 
to its own survival as an authoritarian political regime. 
The ongoing violent protests in Hong Kong, a reaction to 
Beijing’s overreach into Hong Kong policies, serve to rein-
force the persistent threat that democratic freedoms pose 
to authoritarian regimes like China. But despite the stra-
tegic and even aspirational intent to China’s rise, there still 
remains elements of opportunism that guide its global — 
and hemispheric — engagement. Chinese activities across 
Latin America and the Caribbean vary in size and scope 
and it is important to keep in mind that the region is in 
fact part of a global effort on the part of Beijing to increase 
its overall economic, political, and security influence, and 
secure geostrategic footholds in important regions around 
the world — like Latin America and the Caribbean. 

To that end, Chinese growing economic and political 
engagement is challenging Latin American and Caribbean 
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CHINA 
Os países latino-americanos e caribenhos deveriam forçar a China a aceitar 

o Estado de Direito para preservar a integridade de suas instituições
BRIAN FONSECA, DIRETOR DO INSTITUTO DE POLÍTICA PÚBLICA JACK D. GORDON, DA ESCOLA 

DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS E PÚBLICAS STEVEN J. GREEN, DA UNIVERSIDADE INTERNACIONAL DA FLÓRIDA

NÃO QUER UMA ORDEM MUNDIAL 
REGIDA PELA DEMOCRACIA

O envolvimento da China na América Latina é, sobretudo, 
o resultado da ascensão chinesa no século XXI como uma 
potência política e econômica global. O seu comércio total 
na região cresceu de US$ 17 bilhões em 2002 para quase 
US$ 306 bilhões em 2018, tornando-se efetivamente o 
segundo parceiro comercial mais importante desta zona e 

o primeiro para muitos países latino-americanos. O crescimento do 
país na região deriva majoritariamente de sua necessidade de ter acesso 
a recursos naturais e a diferentes mercados, essenciais para a manu-
tenção de seu crescimento econômico. Ao mesmo tempo, Pequim 
também vê na região uma forma de ampliar sua influência política 
global sobre instituições multilaterais, como a Organização Mundial 
do Comércio e as Nações Unidas, bem como organizações regionais, 
como a Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe e o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Sob a perspectiva geopolítica estratégica, o envolvimento da 
China no hemisfério ocidental faz parte de seus esforços globais 
mais amplos, com o objetivo de moldar um mundo de acordo com 
o modelo político autoritário chinês. Pequim vê a ordem democrá-
tica mundial dominante como uma ameaça constante à sua própria 
sobrevivência como regime político autoritário. Os contínuos 
protestos violentos em Hong Kong, que são uma reação ao extremo 
poder de Pequim sobre as políticas daquele território, reforçam a 
ameaça constante que as liberdades democráticas representam para 
regimes autoritários como o da China. No entanto, apesar de haver 
intenções estratégicas e até mesmo ambiciosas quanto ao cresci-
mento chinês, ainda existem elementos de oportunismo que guiam 
seu envolvimento global e hemisférico. As atividades da China 
em toda a América Latina e no Caribe variam em tamanho e em 
alcance e é importante que se tenha sempre em mente que a região 
é, de fato, parte de um esforço global de Pequim para aumentar sua 
influência econômica, política e de segurança, de um modo geral, 
e garantir bases geoestratégicas em importantes regiões de todo o 
mundo – como a América Latina e o Caribe.

Com esse objetivo, o seu crescente envolvimento econômico 
e político desafia os interesses estratégicos da América Latina e do 
Caribe em três áreas importantes. Primeiro, as práticas econômicas 
chinesas estão aumentando a dependência da China entre os países 
latino-americanos e caribenhos e representam um desafio à sobera-
nia das nações da região. Em segundo lugar, as práticas econômicas, 
aliadas à proliferação das suas tecnologias de informação e vigilân-
cia, reduzem a eficácia das instituições democráticas e expandem 
a influência da China nas áreas de economia, política e segurança. 
Em terceiro lugar, a complexa campanha de propaganda de Pequim 
está favorecendo as plataformas de mídia chinesas e regionais. Os 
Institutos Confúcio e as comunidades étnicas chinesas no resto 
do mundo tratam de diminuir o sentimento contrário a Pequim e 
aumentar seu poder de persuasão em toda a região.

GOVERNOS DEMOCRÁTICOS 
E AUTONOMIA POLÍTICA AMEAÇADOS 
Nos últimos 15 anos, a China cresceu e se tornou um impor-
tante parceiro econômico de diversos países da América Latina 
e do Caribe. Seu envolvimento econômico na região incentivou 
e permitiu que muitas nações latino-americanas e caribenhas 
buscassem uma interferência maior em suas respectivas atividades 
diplomáticas e econômicas internacionais, em benefício de toda a 

CHINA 
DOES NOT WANT A 

DEMOCRATIC-DOMINATED 
WORLD ORDER

Latin American and Caribbean countries 
should force China to follow the rule of law 
to preserve the integrity of its institutions
BRIAN FONSECA, DIRECTOR OF THE JACK D. GORDON 

INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY AT FLORIDA INTERNATIONAL 
UNIVERSITY’S STEVEN J. GREEN SCHOOL OF 

INTERNATIONAL AND PUBLIC AFFAIRS  



84 DIÁLOGO       Fórum das Américas www.dialogo-americas.com 85Fórum das Américas       DIÁLOGO

região. Em troca, a China extrai matérias-primas e tem acesso aos 
mercados internacionais que alimentam seu próprio crescimento 
econômico e satisfazem as demandas internas de sua população. 
Não há nada intencionalmente maldoso em relação a isto e 
nem todos os seus envolvimentos econômicos têm por objetivo 
derrubar a soberania e a segurança das nações da região. Então, o 
que preocupa não é o fato de que a China esteja buscando laços 
econômicos na região; mais precisamente, o problema é que 
não está negociando de acordo com os princípios democráticos 
que a região lutou tanto para conquistar. Em muitos casos, suas 
práticas comerciais enfraquecem as instituições democráticas, 
que já enfrentam problemas, ao incentivar a corrupção e burlar a 
transparência e a prestação de contas – que são os pilares centrais 
da governança democrática. Os compromissos econômicos da 
China também enfraquecem o Estado de Direito e ignoram os 
importantes padrões ambientais e trabalhistas. 

Pequim incentiva um misto de práticas econômicas e 
políticas projetadas para persuadir os países latino-americanos a 

strategic interests in three major areas. First, Chinese 
economic practices are increasing Latin American and 
Caribbean nations’ dependencies on China and chal-
lenge nations’ sovereignty. Second, economic practices 
combined with the proliferation of Chinese surveillance 
and information technologies (IT) undermine the efficacy 
of democratic institutions and expand Chinese influence 
across economic, political, and security landscapes. Third, 
Beijing’s complex information campaign is leverag-
ing Chinese and regional media platforms. Confucius 
Institutes and overseas ethnic Chinese communities purge 
anti-Beijing sentiment and increase its soft power influ-
ence across the region. 

DEMOCRATIC GOVERNANCE 
AND POLITICAL AUTONOMY CHALLENGED
Over the last decade and a half, China has grown into 
an important economic partner to many countries in 
Latin America and the Caribbean. China’s economic 
engagement with the region has encouraged and enabled 
many Latin American and Caribbean nations to pursue 
more agency in their respective international diplomatic 
and economic activity, to the benefit of the region. In 
exchange, China extracts raw materials and accesses 
foreign markets that fuel its own economic growth and 
satisfy the domestic demands of its population. There is 
nothing intentionally nefarious about that and not all 

Chinese economic engagements are designed to under-
mine the sovereignty and security of nations in the region. 
So, the concern isn’t that China is pursuing economic ties 
with the region; rather, the problem is that China is not 
doing business according to the democratic principles 
that the region has fought so hard to uphold. In many 
cases, China’s business practices undermine already strug-
gling democratic institutions by inducing corruption and 
circumventing transparency and accountability — all of 
which are core pillars of democratic governance. Chinese 

economic engagements also undermine rule of law and 
bypass important environmental and labor standards. 

Beijing leverages a mix of economic and political 
practices designed to persuade Latin American countries to 
align with China’s domestic and foreign policy objectives. 
Beijing uses trade and investment as a means of influencing 
Latin American and Caribbean countries to provide politi-
cal support for Beijing — for example Beijing’s One China 
Policy — as well as favorable conditions for Chinese busi-
nesses. For example, China uses the attractiveness of its large 
market and financing — often at the direction of Beijing — 
to obtain work projects and enter markets on its own terms, 
force partnerships from which it can steal critical technol-
ogy, and use its resources to advance its own position, 
especially in strategic industries like telecommunications, 
agriculture, artificial intelligence, robotics, and big data, 
as noted in Made in China 2025 (the state-led industrial 
policy launched in May 2015 seeks to move China away 
from being the world’s “factory” and into producing higher 
value products and services). And of course, Chinese firms 
aggressively court Latin American and Caribbean public 
officials and economic elite through bribery and quid pro 
quo arrangements that break with the region’s recent gains 
in countering public corruption.   

se alinharem aos seus objetivos de política interna e externa. Além 
disso, usa o comércio e os investimentos como fatores de influência 
sobre os países da América Latina e do Caribe para que lhe ofere-
çam apoio político – como a Política de uma China Única –, bem 
como condições favoráveis aos seus negócios. Por exemplo, a China 
utiliza o atrativo do seu extenso mercado e meios de financiamento 
– frequentemente sob a direção de Pequim –, para obter projetos 
de trabalho e entrar nos mercados, sob as suas próprias condições, 
e forçar parcerias, das quais pode roubar tecnologia essencial e usar 
seus recursos para avançar sua posição, especialmente em indústrias 

estratégicas como as de telecomunicações, agricultura, inteligência 
artificial, robótica e grandes volumes de dados, como sugere a Made 
in China 2025, uma política industrial do Estado lançada em maio 
de 2015, que busca fazer com que esse país se torne um criador de 
produtos e serviços de mais alta categoria e deixe de ser a “fábrica” do 
mundo. Como seria de se esperar, as empresas chinesas empreendem 
uma grande ofensiva contra funcionários públicos e a elite econômica 
na América Latina e no Caribe, através de subornos e acordos de 
recompensas que enfraquecem as recentes conquistas da região no 
combate à corrupção pública.

Vista aérea de um caminhão em uma estrada que cruza a inundada 
zona sul do deserto de sal de Uyuni, Bolívia, em julho de 2019. A 
Bolívia está se preparando para produzir lítio, um material chave 
para a indústria eletromotriz da China.

Aerial view of a truck on a road crossing the flooded southern zone of 
the Uyuni Salt Flat, Bolivia, on July 10, 2019. Bolivia is getting ready 
to produce lithium, a key material for China’s electromotive industry.  
AFP/GETTY IMAGES

The concern isn’t that China is pursuing economic 

ties with the region; rather, the problem is that 

China is not doing business according to the 

democratic principles that the region has fought 

so hard to uphold. In many cases, China’s 

business practices undermine already struggling 

democratic institutions by inducing corruption and 

circumventing transparency and accountability 

— all of which are core pillars of democratic 

governance. Chinese economic engagements 

also undermine rule of law and bypass important 

environmental and labor standards. 

Então, o que preocupa não é o fato 
de que a China esteja buscando 
laços econômicos na região; mais 
precisamente, o problema é que não está 
negociando de acordo com os princípios 
democráticos que a região lutou tanto 
para conquistar. Em muitos casos, 
suas práticas comerciais enfraquecem 
as instituições democráticas, que já 
enfrentam problemas, ao incentivar a 
corrupção e burlar a transparência e a 
prestação de contas – que são os pilares 
centrais da governança democrática. 
Os compromissos econômicos da China 
também enfraquecem o Estado de 
Direito e ignoram os importantes padrões 
ambientais e trabalhistas.
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Chinese banks — China Development Bank and 
the Export-Import Bank of China — have become 
the largest lenders in Latin America and play a critical 
role in charming and grooming Latin American and 
Caribbean nations through loans with manageable 
rates. However, it is the accumulation of this debt that 
could, over time, weigh on governments and compro-
mise their respective autonomy in political, economic, 
and security decision-making. In Latin America, accu-
mulated loans have surpassed $140 billion from 2005 
to 2018. Venezuela followed by Brazil, Ecuador, and 
Argentina are the top recipients of Chinese loans.

CHEAP AND RISKY TECHNOLOGIES
Chinese investments in telecommunications, artificial 
intelligence, and other critical technologies represent 
a concern to the hemisphere due to security vulner-
abilities in Chinese technologies, the potential that 
these technologies could serve as intelligence collection 
platforms against the U.S. and its partners, and ques-
tions about the overall impacts on digital sovereignty 
and norms. Further, Chinese investment in surveillance 

Os bancos chineses – China Development Bank e Export-Import 
Bank of China – tornaram-se os maiores credores da América Latina 
e desempenham um papel fundamental para seduzir e atrair as nações 
latino-americanas e caribenhas com empréstimos a juros razoáveis. No 
entanto, o acúmulo dessas dívidas é que pode, no decorrer do tempo, 
pesar sobre os governos e comprometer suas respectivas autonomias na 
tomada de decisões políticas, econômicas e de segurança. Na América 
Latina, os empréstimos acumulados entre 2005 e 2018 já passam de US$ 
140 bilhões. A Venezuela, seguida por Brasil, Equador e Argentina, são os 
principais receptores desses empréstimos.

Tecnologias baratas e arriscadas
Os investimentos da China em telecomunicações, inteligência artificial e 
outras tecnologias fundamentais preocupam o hemisfério devido à vulne-
rabilidade da segurança que apresentam, com um potencial que poderia 

Habitantes da ilha de Santa Cruz, em Galápagos, Equador, tomaram 
as ruas para protestar contra a pesca ilegal chinesa próxima às ilhas, 
em agosto de 2017.
 
Inhabitants of Santa Cruz Island in the Galapagos, Ecuador, took to the streets 
to protest against illegal Chinese fishing around the islands in August 2017.  
AFP/GETTY IMAGES

technology is likely to affect the digital sovereignty and 
norms of Latin America. 

In particular, China has installed surveillance 
systems in Ecuador, Bolivia, Panama, Uruguay, and 
Argentina. According to Evan Ellis, research profes-
sor of Latin American studies at the Strategic Studies 
Institute of the U.S. Army War College, the spread of 
these systems can normalize the type of privacy viola-
tions authoritarian states commit against their popula-
tions. He argues that these systems can be used to 
acquire vast amounts of data on the United States and 
the region. It is possible that there are backdoors in the 
surveillance systems that allow China to collect infor-
mation as national authorities use these technologies. 
This could place Latin American citizens’ information 
in the hands of the Chinese government.  

SUPPRESSING THE 
ANTI-BEIJING SENTIMENT 
China is also engaged in complex information 
campaigns that erode Western sources of information, 
challenge Western narratives, and promote Chinese 
soft power. For China, information operations in 
the region are viewed as vital to combating dissident 
movements such as the Falun Gong, further isolat-
ing Taiwan (where nearly half of all countries that 
recognize Taiwan reside in Latin America and the 
Caribbean), masking Chinese human rights issues in 
Tibet and with Uyghur Muslims, and countering pro-
democracy movements (take Venezuela as an example). 

Using Chinese and regional media outlets and 
leveraging the more than 40 Confucius Institutes in 
the region, China presents alternative views on a wide 
range of topics. It also uses Confucius Institutes and 
Confucius Classrooms to promote Mandarin language 
— especially among overseas ethnic Chinese. This 
enables Beijing to communicate to and through vital 
overseas ethnic Chinese communities as a means of 
deepening organic influence in host countries. China 
also leverages its China-Latin America & Caribbean 
Press Center, which hosts journalists from Latin 
America in China for extended stays of five to six 
months before going back home. Regarding the success 
of these initiatives, polling indicates a steady increase 
in Chinese favorability in the region — in some cases 
surpassing the United States. While this result can’t 
be traced solely to Chinese information operations, 
it is likely that Chinese information campaigns have 
strengthened its overall brand in the region. 

So, what should the region do to preserve the 
integrity of its institutions? Force China to follow 
the rule of law. The hemisphere has worked hard to 
deepen democratic reforms, build resiliency in its 
political and economic institutions, defend against 
corruption, protect its environment, and advocate 
for labor practices that strengthen working classes all 
across the region.

servir como plataforma de coleta inteligente de dados contra 
os EUA e seus parceiros, e às questões a respeito dos impactos 
gerais sobre a soberania e as normas digitais. Além disso, é 
provável que esse investimento na tecnologia de vigilância afete 
a soberania e as normas digitais da América Latina.

Em particular, a China instalou sistemas de vigilância na 
Argentina, Bolívia, Equador, Panamá e Uruguai. Segundo Evan 
Ellis, professor e pesquisador de estudos latino-americanos do 
Instituto de Estudos Estratégicos da Escola Superior de Guerra 
do Exército dos EUA, a disseminação desses sistemas pode 
normalizar o tipo de violação à privacidade que os Estados 
autoritários praticam contra sua população. Ellis acrescentou 
que esses sistemas podem ser utilizados para obter grandes 
quantidades de dados nos Estados Unidos e na região. É 
possível que haja acessos clandestinos aos sistemas de vigilância 
que permitem que a China obtenha informações, enquanto as 
autoridades nacionais estiverem usando essas tecnologias. Isso 
colocaria informações de cidadãos latino-americanos nas mãos 
do governo chinês.

SUFOCANDO O SENTIMENTO CONTRA PEQUIM
A China também empreende complexas campanhas de infor-
mação que enfraquecem as fontes de informação ocidentais, 
desafiam as narrativas do hemisfério e aumentam seu poder de 
persuasão. Para a China, as operações de informação na região 
são consideradas essenciais para combater movimentos dissi-
dentes, tais como o Falun Gong, que isola ainda mais Taiwan 
(quase a metade dos países que reconhecem Taiwan como 
independente são da América Latina e do Caribe), encobrir 
as questões de direitos humanos chineses no Tibete e entre os 
muçulmanos uigures e combater os movimentos pró-democra-
cia, como, por exemplo, na Venezuela.

Usando os meios chineses e regionais de comunicação e 
impulsionando os mais de 40 Institutos Confúcio na região, a 
China apresenta visões alternativas em vários tópicos. Também 
utiliza os Institutos Confúcio e as Salas de Aula Confúcio 
para divulgar o idioma mandarim, principalmente entre os 
membros de suas comunidades no exterior. Isto permite que 
Pequim se comunique com e através de comunidades étnicas 
chinesas vitais no mundo inteiro, para aumentar a influência 
orgânica nos países anfitriões. Além disso, promove seu Centro 
de Imprensa China-América Latina & Caribe, que recebe 
jornalistas latino-americanos na China para estadas prolongadas 
de cinco a seis meses, antes de voltar para casa. Considerando 
o sucesso dessas iniciativas, as pesquisas mostram um aumento 
constante da aprovação da China na região, que em alguns casos 
supera os EUA. Embora esse resultado não possa ser atribuído 
exclusivamente às suas operações de informação, é provável que 
as campanhas de propaganda chinesas tenham fortalecido sua 
imagem em geral na região. 

Assim sendo, o que a região deveria fazer para preservar a 
integridade de suas instituições? Obrigar a China a obedecer ao 
Estado de Direito. O hemisfério trabalhou duro para aprofun-
dar as reformas democráticas, criar resiliência em suas institui-
ções políticas e econômicas, combater a corrupção, proteger seu 
meio ambiente e lutar por práticas trabalhistas que fortaleçam 
as classes trabalhadoras em toda a região.
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