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NATUREZA DA HISTÓRICA VISITA DO PRESIDENTE DO BRASIL JAIR BOLSONARO 
A histórica visita do presidente do Brasil Jair Bolsonaro foi a primeira de um governante brasileiro 

ao Comando Sul dos EUA. 

ACORDO DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, TESTE E AVALIAÇÃO (assinado em 8 de março de 2020)    
 O acordo aumentará as oportunidades para que os dois países colaborem e compartilhem 

informação sobre o desenvolvimento de novas capacidades de defesa e abrirá o caminho para 
potencial cooperação futura sobre pesquisa aplicada, desenvolvimento de tecnologias emergentes, 
análise, estudos operacionais, demonstrações e testes e avaliação de protótipos. 

AS CONTRIBUIÇÕES DO BRASIL PARA OS ESFORÇOS DE GUERRA DOS ALIADOS NA PRIMEIRA E NA 
SEGUNDA GUERRAS MUNDIAIS, E SUA SITUAÇÃO COMO O PRINCIPAL ALIADO EXTRA-OTAN DOS 
ESTADOS UNIDOS  

 Durante a Segunda Guerra Mundial, o Brasil apoiou as operações navais aliadas no Atlântico e 
destacou uma força expedicionária para a Itália. Na Primeira Guerra Mundial, as Forças Armadas do 
Brasil realizaram operações de comboio e patrulhas de segurança com as nações aliadas. O presidente 
dos EUA Donald Trump designou o Brasil como um Aliado Importante Extra-OTAN no dia 19 de julho 
de 2019. 

EXEMPLOS DE COLABORAÇÃO PARA ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA 
Em 2019, profissionais médicos brasileiros fizeram parte da tripulação multinacional a bordo do 

navio-hospital USNS Comfort, atendendo mais de 68.000 pacientes em cerca de 12 países. No mesmo 
ano, o Brasil também recebeu os médicos da Marinha dos EUA a bordo de um navio-hospital brasileiro 
para uma missão médica ribeirinha, ajudando outros médicos a adquirirem expertise em medicina 
tropical e experiências nas condições peculiares da Amazônia. Há dez anos, tropas dos EUA e do Brasil 
trabalharam juntas para ajudar centenas de milhares de haitianos vítimas de um dos piores 
terremotos do nosso hemisfério.

EXERCÍCIOS MULTINACIONAIS
 No ano passado, o Brasil sediou o UNITAS, o mais antigo exercício multinacional de segurança 

marítima. Isso ocorreu seis décadas depois que nossas marinhas se reuniram pela primeira vez para 
criar prontidão e interoperabilidade durante o primeiro exercício UNITAS, em 1960. O Brasil também 
sediou a fase anfíbia do exercício 

PROGRAMA DE PARCERIA ESTADUAL 
Recentemente as Forças Armadas do Brasil (em março de 2019) criaram uma parceria estadual 

com a Guarda Nacional de Nova York. Desde então, as instituições trocam expertise que abrange 
operações aéreas seguras em condições climáticas polares, e um soldado da Guarda Nacional de Nova 
York se tornou o 30º soldado dos EUA a se formar no renomado Curso Internacional de Operações de 
Selva do Brasil.   

APOIO DO BRASIL À COOPERAÇÃO DE SEGURANÇA REGIONAL E AO DIÁLOGO DE DEFESA    
Em agosto, o Brasil recebeu líderes de defesa de mais de 12 países durante a Conferência de 

Defesa Sul-Americana patrocinada pelo SOUTHCOM em Natal, para discutir a cooperação de 
segurança regional. 




