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A CONTRAINTELIGENCIA NA GESTÃO DE DESMOBILIZAÇÃO EM FINAL DE
MISSÃO DE UM CONTINGENTE DE FORÇA DE PAZ

Angel Paulino Fagundes Alves1

RESUMO

Este trabalho descreve e analisa a atividade de contrainteligência na gestão de desmobilização
ao final de missão de um contingente brasileiro de Força de Paz. Tal abordagem se justifica pela
extrema  importância  de  controle  de  pessoal,  material  e  equipamentos  durante  as  atividades  de
desmobilização de um contingente de Força de Paz, evitando acidentes em serviço, mantendo o
moral da tropa e preservando a imagem do Exército e das Nações Unidas. O presente trabalho tem
como objetivo apresentar as atividades de contrainteligência realizadas durante a desmobilização do
Batalhão Brasileiro de Força de Paz ao final da missão no Haiti em 2017 e servirá como exemplo para
outras missões do mesmo porte.  Este propósito será conseguido a partir  do estudo de caso das
atividades de desmobilização do 26º Batalhão de Infantaria de Força de Paz. 

Palavras-chave: Gestão  de  desmobilização  de  tropa.  Contrainteligência.  Força  de  Paz.
Exército Brasileiro.

RESUMEN

Este trabajo describe y analiza la actividad de contrainteligencia en la gestión de desmovilización al
final  de la  misión de un contingente brasileño de Fuerza de Paz.  Tal  enfoque se justifica  por  la
extrema  importancia  de  control  de  personal,  material  y  equipamiento  durante  las  actividades de
desmovilización  de  un  contingente  de  desmovilización  Fuerza  de  Paz,  evitando  accidentes  en
servicio, manteniendo la moral de la tropa y preservando la imagen del Ejército y de las Naciones
Unidas.  El  presente  trabajo  tiene  como  objetivo  presentar  las  actividades  de  contrainteligencia
realizadas durante la desmovilización del Batallón Brasileño de Fuerza de Paz al final de la misión en
Haití  en 2017 y servirá  como ejemplo para otras misiones del  mismo porte.  Este  propósito  será
logrado  a  partir  del  estudio  de  caso  de  las  actividades  de  desmovilización  del  26º  Batallón  de
Infantería de Fuerza de Paz.
Palabras clave: Gestión de desmovilización de tropa. Contrainteligencia. Fuerza de Paz.

1. INTRODUÇÃO

Uma missão de Força de Paz se configura na confiança da ONU com o país

executante em colocá-lo em evidência no contexto mundial quanto às operações de

estabilização  ou  manutenção  da  paz,  promovendo  o  adestramento  de  tropas,  a

melhoria  dos  equipamentos  e  viaturas,  além  de  proporcionar  a  interação  com

militares de outros países. Assim foi quando a ONU iniciou a missão no continente

haitiano e designou em sua Resolução 1529, de 29 de fevereiro de 2004 (ONU,

2004), as Forças Armadas do Brasil como líder da missão de paz no Haiti em 2004.

As operações no país caribenho foram realizadas durante 13 anos, até que no

ano de 2017 a representante especial da ONU no Haiti, Sandra Honoré, passou ao
1 Oficial Superior do Exército Brasileiro e aluno do Curso de Gestão e Assessoramento de Estado-
Maior. E-mail: tetrus96@gmail.com
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Force Commander, General Ajax Porto Pinheiro, brasileiro e comandante geral dos

componentes militares e policiais no Haiti, a missão de retirar o componente militar

até  outubro  daquele  ano  e  permanecer  com  parte  do  componente  policial  e

elementos de relações institucionais até janeiro de 2019, conforme a  Resolução nº

2.350, de 13 de abril de 2017 (WASHINGTON, 2017).

Desta forma, o BRABAT 26, batalhão brasileiro que fazia parte do componente

militar e com maior efetivo em solo haitiano, deveria realizar a desmobilização de

seu  pessoal,  material  e  equipamento  que  se  encontrava  no  Haiti  até  o  prazo

estipulado pelo Force Commander.

A repatriação de pessoal, material e equipamentos em uma missão de Força

de Paz é muito mais complexa do que apenas embarcar para o país de origem, pois

há a questão das operações de estabilização em andamento, já que não se pode

sair sem que o país esteja em uma situação segura e estável.

Para  o  cumprimento  de  uma  missão  de  dupla  finalidade  como  esta

(estabilização da paz e desmobilização),  é imperioso o trabalho dos militares de

contrainteligência,  visto  que  estes  devem  realizar  ações  que  proporcionem  a

estabilização da paz, a preparação do material e equipamento para repatriação, a

realização  de  doação  de  material  ou  equipamentos  para  instituições  haitianas  e

ainda prover a segurança da Base e das equipes dentro e fora da Base.

É importante salientar  que o trabalho se mostra relevante para missões de

tropa  no  exterior,  principalmente  no  momento  de  desmobilização,  visto  que  o

BRABAT 26 foi  a primeira tropa brasileira a realizar tal  ação em uma missão da

ONU, sendo base para novos manuais de procedimentos e de estudos para futuras

missões. Há várias referências para as operações de paz e de estabilização da paz,

no entanto pouco se há sobre a desmobilização e sobre as missões decorrentes da

mesma.

O propósito  deste  trabalho  é  apresentar  as  atividades  de  contrainteligência

realizadas durante a desmobilização do BRABAT 26 ao final da Força de Paz na

missão do Haiti, deixando lições aprendidas à futuras missões.

Tal  abordagem  contribuirá  com  as  atividades  realizadas  pela  célula  de

inteligência de um Batalhão de Força de Paz em desmobilização, aproveitando os

ensinamentos  colhidos  na  missão  do  BRABAT 26  no  Haiti  em 2017,  visando  a

gestão de pessoal, contribuindo com a segurança dos militares, dos contratados do
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país hospedeiro, da Base, da imagem da Força Terrestre e, por ser uma missão no

exterior, com a imagem do Brasil.

Este propósito  será conseguido a partir  do estudo de caso do BRABAT 26

durante a sua missão no Haiti em 2017.

2. CONTRAINTELIGÊNCIA DE UM BATALHÃO DE PAZ

2.1. A CONTRAINTELIGÊNCIA

A inteligência possui dois ramos: o da inteligência e o da contrainteligência.

Este último ramo é o que tem a missão de salvaguardar a instituição para quem

trabalha.  Todos os objetivos da contrainteligência são de proteção,  quer  seja da

imagem, das pessoas, dos equipamentos e tudo que envolva a instituição.

No  caso  do  Exército  Brasileiro,  a  contrainteligência,  segundo  o  Manual  de

Campanha C 30-3, a seguinte descrição de objetivos:

O Ramo CI objetiva detectar, identificar, prevenir, obstruir, avaliar, explorar e
neutralizar  a  Inteligência  adversa  e  as  ações de  qualquer  natureza  que
constituam  ameaças  à  salvaguarda  de  dados,  conhecimentos,  áreas,
instalações, pessoas e meios que o Exército Brasileiro tenha interesse de
preservar (BRASIL, 2009, p 1-1).

Um dos maiores desafios da contrainteligência é criar uma consciência voltada

para  ela.  Incutir  a  mentalidade  de  contrainteligência  é  um  dos  trabalhos  para

alcançar os objetivos descritos no parágrafo anterior. Fazer com que os recursos

humanos gerem ações de contrainteligência  e  que utilizem ferramentas  voltadas

para  a  proteção  do  sistema,  contribui  sobremaneira  na  busca  da  proteção  da

instituição.

2.2. A SEÇÃO DE INTELIGÊNCIA (G2) DE UM BATALHÃO DE PAZ

A Seção de Inteligência do Batalhão de Força de Paz (G2) é a responsável

pelas demandas na área de inteligência e pelos assessoramentos do Comandante

do BRABAT no tocante essa área.

A Figura  1  apresenta  o  organograma  da  Seção  de  Inteligência  durante  a

missão do BRABAT 26 em 2017. Cabe ressaltar que a configuração difere conforme

a necessidade de cada missão, desta forma é possível afirmar que a configuração

da  Seção  de  2017  foi  planejada  com  efetivo  diminuído  visualizando  a

desmobilização da tropa brasileira.

Figura 01- Seção de Inteligência no Batalhão de Força de Paz
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Fonte: Desenvolvido pelo autor a partir do Manual de Fundamentos – Inteligência Militar

Terrestre (BRASIL, 2015)

Abaixo serão especificadas as diversas missões de cada célula da Seção de

Inteligência,  adaptadas  à  missão  no  país  caribenho  a  partir  do  Manual  de

Inteligência Militar EB 20-MF-10.107 (BRASIL, 2015).
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Quadro 01 – Atribuições das células da Seção de Inteligência

Subseção de Inteligência Subseção de Contrainteligência Subseção de Inteligência de Imagens/Sinais

- Manter a consciência situacional do Comandante do 

BRABAT.

- Consolidar análises de inteligência para realizar o apoio às 

decisões do Comandante do BRABAT;

- Atualizar a situação da Área de Operações;

- Elaborar os Planos de Inteligência para cada Operação;

- Ligar-se com elementos de inteligência da MINUSTHA, das 

demais Unidades Militares e Policiais em emprego no Haiti e 

com os participantes do Sistema Brasileiro de Inteligência.

- Manter a consciência situacional do Comandante do BRABAT

em assuntos de contrainteligência;

- Planejar as atividades de segurança orgânica

- Realizar proposta de medidas de segurança ativa;

- Conduzir campanhas de mentalidade de contrainteligência;

-  Elaborar  e atualizar  as Normas dos serviços da Base,  bem

como fiscalizar a sua execução;

- Fiscalizar a observância das normas e medidas de 

contrainteligência;

-  Monitorar  e  registrar  eventos  de  interesse  da

contrainteligência.

- Consolidar  as  análises  de  riscos  para  realizar  o  apoio  às

decisões do Comandante do BRABAT;

- Destruir  materiais  ilícitos  mantidos  sob  a  guarda  do  G2,

depois da devida autorização judicial;

- Realizar o controle dos Prestadores de Serviços Haitianos;

- Monitorar  o  emprego  do  Sistema  de  Vigilância  Eletrônica,

orientar  os  seus  operadores  e  verificar  as  condições  de

conservação e funcionamento dos equipamentos componentes;

- Realizar o monitoramento cibernético para a preservação da

imagem da instituição;

- Realizar a triagem, o controle e o processamento (destruição)

de documentação ou material de acesso restrito;

Ligar-se com elementos de contrainteligênciada MINUSTHA, 

das demais Unidades Militares e Policiais em emprego no Haiti e

com os participantes do Sistema Brasileiro de Inteligência.

- Realizar  o  gerenciamento  de  banco  de  imagens  de

operações e de pessoal;

- Produzir  e  fornecer  cartas  temáticas  em  apoio  a

operações;

- Gerenciar  e  empregar  os  meios  aéreos  de  pilotagem

remota;

- Realizar análise de imagens para identificação de alvos e

áreas em apoio a decisão do Comandante do BRABAT;

- Gerenciar o sistema de imagens da área do BRABAT;

- Realizar  a  análise  georeferenciada  dos  crimes  de

letalidade violenta,  roubo de rua,  veículo  e carga,  dentre

outros, a fim de identificar os locais, os dias e os horários de

maior  incidência,  podendo  assim direcionar  o  esforço  de

operações de estabilização da paz;

- Monitorar redes rádio e sinal digital com a aquisição de

alvos de interesse à missão de estabilização da paz;

Realizar interceptação de drones.

Fonte: Adaptado do Manual de Inteligência Militar EB 20-MF 10.107 (BRASIL, 2015).
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É possível afirmar que as missões da Seção de Inteligência foram realizadas

com foco na desmobilização da tropa brasileira, mas em apoio à desmobilização da

missão da ONU no país caribenho. Desta forma, houve a necessidade de realizar

atividades de inteligência para a saída de tropas oriundas de outros países que lá se

encontravam, além de militares que trabalhavam nas demais bases da MINUSTHA.

3.  A  CONTRAINTELIGÊNCIA  E  A  GESTÃO  DE  DESMOBILIZAÇÃO  EM  UM

BATALHÃO DE FORÇA DE PAZ

Contribuindo para a estabilização da paz e a desmobilização, os integrantes do

G2  trabalharam  aliados  aos  integrantes  da  célula  de  pessoal  (G1)  de  forma  a

somarem esforços no  assessoramento  ao  Comandante  do  BRABAT 26  às  suas

decisões de emprego de pessoal para as diversas missões.

A gestão de pessoal era administrada pelo G1, com contribuição do G2, e foi

idealizada a partir do conceito de planejamento estratégico de pessoal de Scatena

(2012,  p.  186).  Deste  modo  foi  possível  contribuir  para  a  manutenção  de  um

excelente ambiente de trabalho, somar esforços para todas as ações realizadas,

manter  a  segurança  de  pessoal,  de  material  e  de  instalações,  bem  como  de

aumentar o prestígio do Exército Brasileiro perante a ONU e ao Haiti  ao final da

missão.

Para  que  fossem  atingidos  os  objetivos,  Além  de  se  basear  no  já  citado

planejamento estratégico de pessoal (SCATENA, 2012), utilizou-se a hierarquia de

necessidades (MASLOW, 1970), de forma a adquirir  maiores potencialidades dos

integrantes do BRABAT 26.

Ainda  no  Brasil,  na  fase  de  treinamento  para  a  missão  no  Haiti,  foram

planejadas e introduzidas ações para a formação de um grupo mais coeso possível.

Os  integrantes  do  BRABAT 26  eram de  vários  estados  do  Brasil,  de  diferentes

Organizações Militares, o que não contribuía para a formação de um grupo coeso.

Essa  diversificação  foi  consequência  do  recrutamento/seleção  realizada  pela

diretoria responsável em Brasília, a partir da avaliação do perfil profissiográfico de

cada  militar.  Assim,  foram criadas  atividades  que  contornassem essa  barreira  e

fizessem com que houve a aproximação de todos, o sentimento de pertencimento, e

depois,  ao longo de um período,  a formação de uma equipe sinérgica (BRASIL,

2017b).
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Durante a preparação e o treinamento (que durou de janeiro a abril de 2017),

os integrantes ficavam em uma mesma Unidade Militar durante a semana. Fazendo

as  atividades  juntos,  dormindo  nas  mesmas  instalações,  realizando  atividades

físicas em conjunto, participando de confraternizações, dentre outras atividades que

aproximavam os integrantes da missão, de forma a aumentar o conhecimento dos

problemas, das possibilidades e das limitações de cada um. Ao menos uma vez por

semana  o  contingente  era  reunido  para  que  o  Comandante  transmitisse,

pessoalmente, as suas orientações, as oportunidades de melhorias para a correção

dos rumos que pudessem estar em descompasso ao desejado, o seu apreço pelas

ações realizadas e manter a tropa com consciência situacional sobre a missão e

sobre o Haiti. 

Atividades  como  aprendizagem  de  idioma  estrangeiro  (inglês  e  francês)  e

treinamentos  militares  (ocupação  do  terreno,  primeiros  socorros  em  combate,

realização de tiro, ataques coordenados em ambiente urbano, dentre outros) traziam

em si o objetivo de aumentar o nível de confiança em combate ao militar e aos seus

companheiros (BRASIL, 2017b).

A coesão do grupo foi um fator primordial para o bom cumprimento da missão,

pois era uma das bases para que a tropa pudesse adquirir confiança em suas ações

e demonstrasse os demais atributos do militar  brasileiro,  sempre trabalhando em

equipe na busca de um bem comum.

Outra premissa empregada foi a manutenção da motivação da tropa. Foi visto

que deveria haver meios de motivação para que a tropa não esmorecesse perante

as várias atividades que ocorriam, bem como a distância do país e dos familiares,

sem falar das intempéries climáticas em solo haitiano.

A motivação era sempre trabalhada com referências elogiosas pelos serviços

realizados, por deferências em frente aos companheiros, com a manutenção de um

excelente ambiente de trabalho, com homenagens em dias especiais, como dia das

mães, dos pais, aniversários, além de reuniões religiosas, sempre respeitando as

suas  diversidades,  e  outras  atividades  prazerosas  como idas  a  praias,  reuniões

sociais e intercâmbios com integrantes de outros contingentes. Havia, também, uma

grande valorização e reconhecimento pelos trabalhos e esforços realizados pelos

militares, que eram sempre encorajados a terem iniciativa e buscarem mudanças

benéficas a missão.
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O BRABAT 26 foi para o Haiti sabendo que poderia ser o último contingente

brasileiro depois de 13 anos de missão naquele país caribenho. O contingente teve

que  realizar  a  sua  preparação  como  a  dos  anteriores  -  se  preparando  para

operações de estabilização da paz – e planejar a desmobilização de todo material e

pessoal brasileiro que se encontrava no Haiti (BRASIL, 2017b).

Após a chegada em território haitiano, os militares brasileiros iniciaram as suas

funções  de  pacificação,  mas  já  executando  as  atividades  iniciais  para  a

desmobilização, de forma a não ser surpreendido quando esta hipótese ocorresse,

pois não se tinha quando iria ocorrer. Após alguns meses de missão, o BRABAT 26

recebeu a ordem para iniciar  uma operação de desmobilização,  pois  as Nações

Unidas resolveram transformar a missão de estabilização da paz (MINUSTAH) em

uma missão judiciária (MINUJUSTH), retirando as tropas formadas por militares de

forças  armadas  e  permanecendo  com  policiais  militares  e  elementos  civis  que

contribuiriam para a pacificação de leis e decretos para a manutenção da paz e da

democracia haitiana (WASHINGTON, 2017). A intenção foi baseada nos índices de

violência em constante queda que demonstravam que não se fazia mais necessária

a  utilização  de  força  de  paz,  mas  sim  de  aprimoramentos  jurídicos  e  maior

treinamento de policiais haitianos para a manutenção e melhoramentos dos índices.

Outro fator contribuinte foi a questão da estabilidade política após a eleição ocorrida

em  janeiro  de  2017,  sem  conflitos  graves,  do  presidente  Jovenel  Moise,  um

empresário do setor agrícola.

Devido  ao  novo  perfil  de  missão,  o  BRABAT teve  que  se  adaptar  à  nova

situação de forma a não comprometer a segurança e estabilização do país,  mas

também complementar a missão com a desmobilização de todo material e efetivo de

pessoal.

Após  uma  complementação  do  planejamento  inicial,  foi  realizado  um

cronograma a ser cumprido, de forma a cumprir todos os objetivos dentro do prazo

estipulado  e  cumprindo  o  prescrito  no  Plano  de  Desmobilização  do  Contingente

Brasileiro  de  Força  de  Paz  no  Haiti  (Ministério  da  Defesa,  2017)  e  adaptações

realizadas na Ordem de Serviço Nr 06 do Chefe da Seção de Logística do BRABAT

(HAITI, 2017a, sp). Dentro deste cronograma se estabelecia prazos para:

-  seleção  de  material,  sendo  distribuído  em:  materiais  que  voltariam ao
Brasil (repatriados), materiais que seriam doados à instituições haitiana e
materiais  que  seriam  doados  aos  servidores  haitianos  que  cumpriam
missões dentro do BRABAT (chamados de PSH);
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- seleção dos militares para as diversas viagens de retorno ao Brasil,  de
forma a diminuir o efetivo conforme o passar do tempo, deixando por último
os  que  se  faziam  necessários  para  missões  de  segurança  do  efetivo
restante, militares para a organização do transporte da carga para o navio
de repatriação (chamado de rear party);
- execução da segurança da Base e dos deslocamentos de comboios;
- planejamento da destinação do material repatriado ao chegar no Brasil;
-  separação,  em  lotes,  dos  materiais  conforme  as  suas  destinações
(conforme item anterior);
- entrega do material às instituições haitianas;
- entrega do material aos PSH;
- preparação das viaturas a serem repatriadas;
- produção de caixas para o acondicionamento do material a ser repatriado;
-produção de caixas específicas para o acondicionamento do armamento e
de seus acessórios;
-  acondicionamento  do  material  e  do  armamento  nas  suas  respectivas
caixas de transporte;
- inspeção de cargas perigosas;
-  identificação  das  caixas  com as  suas  destinações após a chegada ao
Brasil;
- transporte do material e das viaturas a serem repatriadas;
- preparação da Base ocupada pelo BRABAT para a entrega ao dono do
terreno;
- inspeção da Base quanto a degradação ambiental;
- entrega da Base para o dono do terreno;
- passagem da segurança da Base à empresa contratada pela ONU; (HAITI,
2017a, sp)

Depois de aprovado o cronograma pelo Comando de Operações Terrestres,

bastava a execução do mesmo.

A Seção de Inteligência, visualizando as diversas missões atípicas ao efetivo, o

curto  espaço  de  tempo disponível  para  o  cumprimento  da  missão,  somado aos

elementos psicológicos da missão – stress,  ansiedade de retorno ao solo pátrio,

sobrecarga  de  missões,  dentre  outros  –  a  partir  de  sua  Subseção  de

Contrainteligência,  realizou  o  planejamento  e  a  execução  de  medidas  que

mantivesse a segurança dos militares, da Base e da imagem da instituição.

Outro fator de grande importância é o climatológico e de desastres naturais,

pois a ilha caribenha, onde o Haiti se situa, é constantemente vítima de terremotos e

de furacões. Cabe ressaltar que o BRABAT 26 realizou as suas missões no Haiti

entre os meses de junho a outubro, período de constante passagens de furacões

pela região.

A execução foi realizada a partir de fiscalização, monitoramento, orientações

aos militares e PSH, orientações específicas aos militares que tiravam serviço e

acompanhamento mais incisivo da situação política e de segurança pública no Haiti.
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Um dos produtos realizados foi  a denominada Cartilha de Contrainteligência

para  Desmobilização  (Apêndice).  Fruto  dos  diversos  aspectos  mencionados  nos

parágrafos anteriores, a Subseção de Contrainteligência acreditou que uma forma

de  contribuir  para  a  consciência  de  segurança  foi  a  constante  informação.

Distribuindo  a  citada  cartilha  aos  militares,  espalhando  partes  dela  por  lugares

estratégicos da Base, enviando pelas redes sociais e mídias de compartilhamento

do BRABAT, tudo com o intuito de evitar qualquer evento que viesse a colocar em

risco a segurança de pessoal, de material e da imagem da instituição.

A Cartilha de Contrainteligência para Desmobilização (Apêndice) foi dividida em

tópicos para melhor compreensão, os quais serão descritos a seguir.

3.1 SEGURANÇA DA DOCUMENTAÇÃO

É  importante  ressaltar  que  o  BRABAT  26  tem  esse  nome  por  ser  o  26º

contingente brasileiro em solo haitiano, sem falar dos contingentes adicionais que

estiveram no Haiti nos anos seguintes ao terremoto de 2010. Há necessidade deste

comentário para que se tenha uma noção de quantidade de documentos deixados

por todos os contingentes brasileiros que por lá passaram. 

Desta  forma  houve  a  necessidade  de  realizar  ações  que  diminuíssem  a

quantidade de documentos que teriam que ser  levados ao Brasil  e  qual  seria  a

destinação  dos  demais.  A  Cartilha  de  Contrainteligência  para  Desmobilização

(Apêndice, p. 3) trouxe em seu conteúdo orientações que coordenaram as ações a

serem realizadas, onde e por quem, facilitando as atividades.

Também  é  possível  inferir  que  a  Cartilha  de  Contrainteligência  para

Desmobilização  (Apêndice,  p  3)  aumentou  substancialmente  a  segurança  dos

procedimentos que foram realizados, isso quer dizer que toda documentação passou

por uma avaliação de uma equipe de militares que passava a dar a sua destinação:

repatriação  ou  trituração  e  descarte.  Todos  os  procedimentos  de  avaliação  de

documentos e de trituração foram realizados em conformidade às normas vigentes

no Exército. Os descartes dos documentos triturados foram realizados conforme às

exigências da ONU, visando a não poluição ambiental.
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3.2 SEGURANÇA DO MATERIAL – ARMAMENTO E MUNIÇÃO

Durante todo o processo de desmobilização houve o serviço da Base em que o

BRABAT 26 se encontrava, bem como a realização de patrulhas para a manutenção

da estabilidade da paz e segurança de comboios para a movimentação de tropas ou

de  materiais  e  equipamentos  para  o  porto  e  aeroporto.  Essas  atividades

necessitavam de ampla e contínua atenção.

A  disseminação  das  orientações  da  Cartilha  de  Contrainteligência  para

Desmobilização (Apêndice, p. 3) contribuiu, sobremaneira, para que o BRABAT 26

obtivesse  o  menor  índice  de  incidente  de  tiro  dentre  todos  os  contingentes

brasileiros no Haiti.

Figura 02 – Inspeção de armamento realizada em pares

Fonte: Próprio autor, 2017.

Também  foram  realizadas  orientações  gerais  quanto  à  verificação  e

acondicionamento  dos  armamentos,  seus  acessórios  e  sobressalentes  e  da

munição,  de forma a não haver extravio  de material  de extrema relevância.  Tais

medidas reforçaram a fiscalização e o controle deste tipo de material.

3.3 SEGURANÇA DO PESSOAL

Item  de  grande  importância  na  Cartilha  de  Contrainteligência  para

Desmobilização  (Apêndice,  p.  6),  visto  que  um dos  maiores  objetivos  do  citado

documento era a proteção dos militares quanto a incidentes ou acidentes durantes

qualquer atividade de desmobilização.

O  BRABAT  26  era  composto  por  850  militares  que  trabalhavam

constantemente  nas  missões  de  desmobilização,  além  de  manter  o  ambiente

haitiano seguro e estável. O trabalho diuturno e a proximidade de término de missão,

trazia  consigo  elementos  de  ansiedade,  stress,  fadiga  e  outros  fatores  que
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contribuíam  para  a  ocorrência  de  incidentes  ou  acidente.  No  entanto,  com  a

implementação da Cartilha de Contrainteligência para Desmobilização (Apêndice, p.

6) e da fiscalização e orientação constante, o BRABAT 26 conseguiu cumprir todos

os seus objetivos sem incidentes ou acidentes.

Um  adendo  importante  foi  a  atenção  da  Seção  de  Inteligência  para  a

temporada de furacões que se aproximava. A previsão não era das mais agradáveis,

visto que havia a possibilidade da ocorrência de 17 furacões naquela temporada. No

entanto, boa parte dos furacões foram em alto Atlântico sem afetar a ilha caribenha

ou passaram pelo Haiti como tempestade tropical (com nível baixo de velocidade de

ventos), mas os furacões Irma e Maria (Figura 03) deixaram a todos em alerta.

Figura 03 - Projeções dos furacões Irma e Maria

Fontes: NOAA e G1, 2017.

Tal fato levou a realizações de procedimentos extras de segurança da Base e

dos  militares.  Tais  procedimentos  foram  implementados  realizando  novas

orientações complementares à Cartilha de Contrainteligência para Desmobilização

(Apêndice).

A  complementação  foi  quanto  a  orientações  de  procedimentos  a  serem

tomados  na  preparação  da  aproximação  de  eventos  decorrentes  de  furacões,

realização de treinamentos, preparação de locais para o acolhimento dos militares,

estocagem de materiais e suprimentos caso a necessidade de reclusão por alguns

dias,  preparação  para  combate  a  incêndios,  preparação  de  sistemas  de

comunicações  que  não  dependesse  de  espectro  magnético  ou  cibernético,

preparação de sistemas de alarmes para  as  diversas ocorrências,  dentre  outras

medidas julgadas necessárias, além do planejamento para o atendimento a ajuda

humanitária da população haitiana.
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3.4  SEGURANÇA  DOS  MEIOS  DE  TECNOLOGIA,  INFORMAÇÃO  E

COMUNICAÇÃO (TIC)

Verificou-se a necessidade de realizar  um planejamento de como efetuar  a

desmobilização dos meios de TIC, visto o grau de sensibilidade contido em cada

material.  Os  meios  de  TIC  são  oportunidade  de  se  adquirir  conhecimentos  de

diversos níveis de sigilo, caso os procedimentos de limpeza não sejam realizados de

maneira correta.

Em um trabalho conjunto das células de tecnologia da informação (G6) e de

assuntos civis (G9), a célula de inteligência (G2) realizou a divisão dos materiais de

TIC,  primeiro  para  a  sua  destinação:  descarte  (destruição)  ou  repatriação

(acondicionamento  para  levar  para  o  Brasil).  Os  materiais  eram etiquetados  por

cores, sendo os de etiquetas azuis ou verdes os que seriam repatriados e de demais

cores os que seriam descartados. As cores são referentes a situações patrimoniais

que não objetos de estudo deste trabalho e, desta forma, não serem especificados.

Depois foi realizada a divisão por Grupos de materiais de TIC, conforme a sua

capacidade de armazenamento de dados, chegando nos dados da tabela da página

27 do Apêndice.

O próximo passo foi definir o método a ser utilizado para a limpeza segura de

cada Grupo de TIC:

- os do Grupo I a serem descartados, deveriam ser desmagnetizados, além de

passarem por programas de limpeza e serem destruídos fisicamente;

- os equipamentos do Grupo II, antes de serem descartados, deveriam passar

por programas de limpeza e serem desmagnetizados; e

- os equipamentos do Grupo III,  apesar do baixo índice de armazenamento,

também deveriam passar por programas de limpeza, além de conferência antes de

serem repatriados ou descartados.

No Apêndice, páginas 28 e 29, é possível verificar o caminho que os materiais

de TIC deveriam passar, conforme as suas designações.

3.5 SEGURANÇA DAS ÁREAS E INSTALAÇÕES

As instalações do BRABAT se encontravam na Base General Bacellar (BGB)

que faziam parte da Base General Jaborandi (BGJ), esta era um complexo onde se

encontravam, além do contingente brasileiro, outros contingentes militares e policiais
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de outros países, além do Hospital  Argentino e de uma vila para integrantes da

MINUSTAH.  O BRABAT 26  ainda  ocupava  uma base  no  norte  do  Haiti  e  outra

próxima ao porto da capital haitiana.

As bases do norte e próxima ao porto eram menores e foram entregues nos

meses  iniciais  da  missão,  no  entanto  foram  desmobilizadas  com  o  cuidado  e

acompanhamento de todos os militares integrantes da célula de inteligência para

que  não  ocorresse  problemas  que  gerassem  acidentes,  incidentes,  ou  que

refletissem negativamente na imagem da instituição.

Os materiais e equipamentos das bases foram levadas para a BGB de forma a

centralizar e coordenar os trabalhos para a repatriação ou descarte. Os contingentes

de  outros  países  que  estavam em bases  afastadas  foram repatriados  aos  seus

respectivos países com o apoio do BRABAT 26, havendo a necessidade que este

realizasse a segurança de suas bases até a entrega destas à ONU.

A  BGB  era  constituída  de  contêineres  alojamentos,  além  de  corimecs

alojamentos,  rancho,  escritórios.  Eram  chamados  de  corimecs (Figura  04)  as

estruturas desmontáveis que possibilitavam a vida vegetativa da tropa.

Figura 04 – Corimec utilizado no Haiti.

Fonte: BRASIL, 2014.

Era imprescindível que houvesse um planejamento para toda a área ocupada,

apesar  de  haver  de  contingentes  anteriores,  houve  a  necessidade  de  um

planejamento  pormenorizado  para  as  diversas  fases  da  desmobilização.  Isso  se

fazia importante devido a grande quantidade de armamento, equipamento e material

que seria concentrado na BGB e com a paulatina diminuição de efetivo de militares

que ocorreria.

Desta forma, a célula de inteligência, em consonância com a célula de logística

(G4), realizou intenso planejamento da situação, apresentado a melhor linha de ação
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para dirimir os riscos de segurança da BGB. Os detalhes podem ser verificados na

página 30 do Apêndice.

Para aumentar a segurança verificou-se a necessidade de diminuir a área a ser

ocupada,  a  concentração  dos  ocupantes  da  Base,  dos  contêineres  e  dos

armamentos. Desta forma, foram direcionadas a segurança e a vigilância de todo

material, equipamento e armamento que se encontrava na BGB. Da mesma forma

foi revista as posições de câmeras de vigilância para aumentar a segurança e evitar

invasões e ataques à Base, como houve na desmobilização da Base em Angola

anos antes.

O  serviço  foi  adaptado  conforme  acontecia  a  diminuição  de  pessoal,  mas

sempre  foi  realizado  pelos  militares  brasileiro,  mesmo  quando  havia

aproximadamente  30  militares  ao  final  da  missão.  Na  fase  final  da  missão,  os

militares que tiravam serviço eram os integrantes do Destacamento de Operações

de  Paz  (DOPAZ),  tropa  especializada  em  operações  especiais.  Estes  também

realizaram a segurança dos comboios, do porto (onde foram deslocados todos os

contêineres e viaturas para a repatriação por navio) e no aeroporto,  quando das

chegadas dos aviões que realizavam o retraimento dos brasileiros ao nosso país.

Além do serviço interno, ainda eram realizas patrulhas nas áreas externas à

BGB (Figura 05) para demonstrar à população a atenção à segurança da Base e

evitar qualquer tentativa de invasão.

Figura 05 – Patrulhamento da área externa da BGB

Fonte: Próprio autor, 2017.

Essas medidas fizeram com que os militares obtivessem confiança em realizar

seus trabalhos de desmobilização com tranquilidade e objetividade, além de garantir
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que nada de incomum ocorresse e que o BRABAT 26 deixasse o Haiti incólumes a

invasões ou ataques.

3.6 SEGURANÇA DO MATERIAL - DIVERSOS

A Cartilha de Contrainteligência para Desmobilização (Apêndice,p. 30) também

realizou orientações quanto a materiais que não teriam tanta importância se não

fosse em uma situação especial como a desmobilização final. Banners, roupas de

cama com emblema do Exército Brasileiro, uniformes que não seriam levados pelos

militares para o Brasil, além de outros materiais que possuíam símbolos ou marcas

que apontassem ser do Exército Brasileiro e da ONU foram lembrados para que não

fossem descartados de forma incoerente ao determinado pelas regras das Nações

Unidas.

Óleos, combustíveis e lubrificantes, além de todo material hospitalar, também

recebiam  tratamento  especial  para  o  descarte,  de  forma  a  não  contrariar  as

orientações da ONU e com os devidos cuidados quanto aos danos ambientais.

3.7 OUTRAS ORIENTAÇÕES

Havia ainda a preocupação quanto a integrantes da mídia que acompanhavam

a rotina de desmobilização das tropas brasileiras, de maneira que não houvesse a

obtenção  de  imagens  que  pudesse  ser  utilizada  de  maneira  inadvertida.  Os

trabalhos foram coordenados pela célula de comunicação social (G10) com o apoio

do G2.

Também foram realizadas orientações quanto a obtenção e veiculação de fotos

realizadas pelos integrantes, de forma a não representarem ameaça a imagem do

BRABAT 26, das Forças Armadas Brasileiras e da ONU.

Outras orientações foram realizadas, como a de se ter controle das atividades

dos Prestadores de Serviço Haitianos,  o  cuidado com as medidas sanitárias,  os

cuidados para a não ocorrência de acidentes de viaturas, de tiro ou qualquer outro

que pudesse comprometer a higidez militar e a motivação da tropa.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A desmobilização de uma missão no exterior tem grande potencial  de risco

quanto à segurança orgânica e à imagem da Força, fazendo com que as atividades

de contrainteligência sejam de extrema importância para o sucesso da missão.  O

presente trabalho procurou descrever e analisar a atividade de contrainteligência na

gestão de desmobilização ao final de missão de um contingente brasileiro de Força

de  Paz.  Para  tal,  procurou  mostrar  a  Cartilha  de  Contrainteligência  na

Desmobilização (Apêndice) como ferramenta fundamental para alcançar tal objetivo.

A  Cartilha  de  Contrainteligência  na  Desmobilização  (Apêndice)  foi  uma

ferramenta de extrema importância para o cumprimento da missão do BRABAT 26,

no  entanto  há  a  necessidade  de  aprimoramentos  para  aumentar  a  eficácia  da

proteção  de  pessoal,  material,  equipamentos  e  da  imagem  do  Brasil.  Estes

aperfeiçoamentos podem ser realizados para aumentar o controle no recebimento

do material e equipamento no Brasil  pelo pessoal do contingente e não somente

pelo pessoal das unidades brasileiras responsáveis. Outra melhoria pode ser feita na

divulgação do material,  visto que ela não foi  disseminada para os integrantes da

MINUSTAH, onde também havia pessoal, material e equipamentos brasileiros. 

É  notório  que  o  contingente  brasileiro  finalizou  a  sua  missão  no  território

haitiano com todos os méritos possíveis. Tal patamar pode ser alcançado, não só

porque todos os  contingentes cumpriram as suas missões,  mas também porque

passou pelos três pontos críticos - o início da missão em 2004, o terremoto de 2010

e  a  desmobilização  em  2017  –  servindo  como  exemplo  para  outras  nações

componentes da ONU.

No terceiro ponto,  a desmobilização,  foi  fundamental  o profícuo trabalho da

célula de inteligência, aliada às demais células, na elaboração e difusão da Cartilha

de Contrainteligência na Desmobilização (Apêndice). Ela foi utilizada como elemento

balizador de atividades elementares,  mas que por muitas vezes poderiam serem

deixadas de fazer por não fazerem parte do cotidiano ou de não se encontrarem em

manuais.   A Cartilha  de  Contrainteligência  na  Desmobilização  (Apêndice)  pode

orientar  o  planejamento  dos trabalhos de finalização da missão com muito  mais

segurança e ainda foi utilizada como medida verificadora das ações realizadas. O

documento foi usado como instrumento propagador de medidas de segurança da

tropa, da Base, do material, do equipamento e reforçou a imagem da Força Terrestre

junto à ONU.
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A Cartilha de Contrainteligência na Desmobilização (Apêndice) foi  idealizada

com os princípios de simplicidade, autoexplicativa, 

É  possível  inferir  que  a  Cartilha  de  Contrainteligência  na  Desmobilização

(Apêndice) se mostrou extremamente eficiente ao final da missão no Haiti e deve ser

tratada  como  lição  aprendida  para  as  futuras  missões  no  exterior  das  Forças

Armadas brasileiras. As ações descritas no documento deverão ser adaptadas ao

formato da missão, às características do país hospedeiro, e outras que se acharem

necessárias para o bom desenvolvimento da desmobilização da missão.
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As fases da Desmobilização estão assim distribuídas:

A presente Cartilha visa complementar a O Sv Nr 06 – G4, de 26 MAIO 17, propondo
medidas de Segurança Orgânica para atingir um grau de proteção ideal, obtido pela adoção
eficaz e consciente de um conjunto de medidas preventivas, destinadas a prevenir e obstruir
as ameaças possíveis durante a Desmobilização e Repatriação do CONTBRAS.

1. SEGURANÇA DA DOCUMENTAÇÃO

a. O descarte da documentação deverá sempre ser  precedida de avaliação e caso seja
verificada a necessidade de descarte, deverá ser triturada.

b. Os documentos ostensivos deverão ser avaliados pela Subcomissão Permanente de
Avaliação de Documentos (a ser nomeada pelo G1).
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c. Os documentos classificados deverão ser avaliados pela Subcomissão Permanente
de Avaliação de Documentos Classificados (G2).

d. Deverá haver criteriosa vistoria nas dependências e mobiliários das Seções e SU na
busca de anotações, rascunhos e afins para que sejam triturados. Os Chefes de Seção e
Cmt SU são os responsáveis por suas dependências.

e. Os Chefes de Seção e Cmt SU deverão montar um cronograma de avaliação/descarte
de toda documentação até 1º SET 17, de modo a assegurar que seus subordinados não
estejam de posse de qualquer documentação que se refira ao CONTBRAS após esta data.

f. Há trituradoras na 2ª Seção em condições de serem usadas pelos militares das diversas
Seções e SU.

g.  Conforme  determinações  da  ONU,  é  terminantemente  proibida  a  incineração  de
qualquer material para fins de descarte.

h. Os documentos a serem enviados ao Arquivo Histórico do Exército (AHEx) deverão ser
acondicionados conforme orientações previstas na Port nº 1044, de 11 DEZ 12 (Normas
para recolhimento de acervos ao AHEx).
DOCUMENTAÇÃO RESPONSÁVEL DESTINO OBS
Boletim Interno G1 Arquivo histórico Físico
Adt Bol Interno G1 Arquivo histórico Físico
Alterações G1/SU Arquivo histórico Físico
Contratos PSH G1/As Jur Arquivo histórico Físico
Documentação geral 
PSH

G1/As Jur Arquivo histórico Físico

Documento do 
Paymaster

G1 Arquivo histórico Físico

SGD G1 DAPROM Físico
Fichas Médica e 
Dentárias 

G1/ Pel Sau DSau Físico

Livro de prontuário G1/ Pel Sau Eliminação Triturar
Doc Sanitários de Origem G1/ Pel Sau DSau Físico
IPM, BOI e Sindicâncias G1/As Jur Arquivo histórico Físico
Livro Histórico da OM G1 Arquivo histórico Físico
BIR G2 CIE Digital
REI G2 CIE Digital
ATCI G2 Eliminação Triturar
INTREP G2 Eliminação Triturar
SITREP G3 Eliminação Triturar
OFRAG G3 Eliminação Triturar
O Op G3 Eliminação Triturar 
O Sv G3 Eliminação Triturar 
O Instr G3 Eliminação Triturar
Diretriz de preparo de 
tropa em Missão de Paz

G3 Arquivo histórico Físico

Relatório de situação 
periódico de tropa em 
Missão de Paz

G3 Arquivo histórico Físico

Relatório de viagem a 
Missão de Paz

G3 Arquivo histórico Físico

Relatório especial de 
tropa em Missão de Paz

G3 Arquivo histórico Físico
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Relatório final de 
contingente em Missão 
de Paz

G3 Arquivo histórico Físico

Relatório final de 
operações

G3 Arquivo histórico Físico

Relatório final do preparo
de contingente para 
Missão de Paz

G3 Arquivo histórico Físico

Bol Adm G4 Arquivo histórico Físico
Diretriz de 
desmobilização de tropa 
em Missão de Paz

G4 Arquivo histórico Físico

TREM, TEAM e PT G4/Fisc 
Adm/Patrimônio

Arquivo histórico Físico

Plano de 
descentralização de 
recursos de ações 
referentes à Missão de 
Paz

Of Finanças Arquivo histórico Físico

Álbuns de fotografias G10 Arquivo histórico Físico
Filmagens G10 Arquivo histórico Físico
Galeria de ex-
comandantes

G10 Arquivo histórico Físico

Documentos Sigilosos Seções e SU CIE Entregar no G2 
(arquivo físico e 
digital)

2. SEGURANÇA DO MATERIAL - ARMAMENTO E MUNIÇÃO

a. As seguintes medidas devem ser intensificadas com o intuito de se evitar incidentes
com armamento durante toda a desmobilização,  em especial  no período de redução do
efetivo:

1) reforço nas orientações quanto aos procedimentos de segurança com o armamento;
2) os Cmt de fração devem elevar o grau de atenção dos seus subordinados ao se

aproximarem da caixa de manejo, de forma que se concentrem nos procedimentos com
armamento evitando, assim, manejos automatizados que conduzam ao disparo acidental;
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3) aumento na fiscalização dos militares de serviço sobre seus subordinados no que se
refere a condução e emprego do armamento;

4) militares de Sv deverão intensificar a fiscalização nos militares que chegarem da rua
quanto aos procedimentos na caixa de manejo.

b. O armamento a ser repatriado deverá ser verificado pormenorizadamente para evitar o
extravio de peças.

c.  A  munição  a  ser  repatriada  deverá  estar  lacradas  em  cunhetes  e  devidamente
identificados.

d. As munições a serem utilizadas para a segurança da BGB e que não estiverem com a
Guarnição  de  Serviço,  após  1º  SET,  deverão  estar  em  carregadores  pagos  aos  seus
detentores ou em cunhetes devidamente lacrados.

e. O local de acondicionamento da munição de segurança deverá estar sob vigilância de
câmeras.

f. O armamento que permanecerá para a segurança do Rear Party deverá ser centralizado
em  um  único  contêiner,  sob  o  controle  de  uma  SU,  com  a  confecção  do  Pronto  do
Armamento diário e com sistema de vigilância por câmeras.

g. A munição de segurança deverá ser consumida antes do retraimento do escalão de
pessoal para o Brasil.

3. SEGURANÇA DO PESSOAL

a. Os militares deverão ser orientados, constantemente, quanto aos procedimentos de
segurança  nos  trabalhos  referentes  a  desmobilização,  bem  como  na  utilização  de
equipamentos de proteção individual, tudo com a finalidade de evitar acidentes.

b. Deve-se aumentar a orientação e a fiscalização de procedimentos de pessoal com o
intuito de evitar:

1) acidentes;

2) vazamentos de dados;

3) difusão de fotos não autorizadas;

4) publicação de comentários desfavoráveis em redes sociais;

5) condutas inadequadas;

6) descarte inadequado de material;

7) doação de material não autorizado; e

8) desvio de material.

c.  Medidas  preventivas  contra  doenças  infectocontagiosas  deverão  ser  mantidas  e
intensificadas. 

d. Os militares deverão ser orientados, sob coordenação da Assessoria Jurídica, quanto
as condições tributárias na Receita Federal brasileira para evitar infrações.



29

e.  Os  militares  do  Pel  Sau deverão estar  sempre  ECD se  deslocar  para  pontos  que
houverem acidentes. Com isso,  se faz necessário que a área em frente a CCAp esteja
sempre livre para a entrada e saída da viatura ambulância.

f. Todos os militares deverão ter contato rádio com o Pel Sau, com a finalidade de realizar
a chamada de emergência com maior prontidão possível.

g. Durante toda a desmobilização, em especial no Rear Party, aconselha-se que todas as
atividades, inclusive atividades físicas, sejam realizadas, no mínimo, em dupla. Tal medida
tem a finalidade de evitar que acidentes não tenham o socorro oportuno.

h.  Todos  os  militares  deverão  estar  orientados  quanto  a  procedimentos  em  caso  de
desastres naturais ou incêndios.

i.  As  viaturas  especiais,  como  ambulância,  empilhadeiras,  carregadeiras,  pranchas,
deverão ser conduzidas por militares habilitados para tal, estar sempre dentro do limite de
velocidade e realizar manobras sempre com balizadores desembarcados.

j.  Todos  os  equipamentos  deverão  ser  operados  por  militares  habilitados  e  com EPI
compatíveis.

4. SEGURANÇA DOS MEIOS DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

a. São meios de Tecnologia, Informação e Comunicação (TIC) pertencentes ao BRABAT e
que possuem a capacidade, ou a probabilidade, de armazenagem de dados:

GRUPO I GRUPO II GRUPO III
Desktops HD externo Câmeras de vigilância
Notebooks Pen driver Rádio
Impressoras Cartões de memória Swicth
Celulares (funcionais) Estações repetidoras
Tablets Drones
Palm top
Servidores
Máquinas fotográficas
Filmadoras
Scanner

b. O G6 será o responsável por orientar e fiscalizar os detentores de carga quanto aos
procedimentos referentes a limpeza segura, desmagnetização dos meios de TIC, para tanto,
iniciará a formatação dos meios em 21AGO17.

c. Os detentores de meios de TIC deverão garantir que todas as orientações do G6 sejam
cumpridas antes de realizar qualquer descarte, principalmente, doação de material.
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d. Nos equipamentos pertencentes ao  Grupo I que estiverem como destino a doação,
deverão  ser  utilizados  programas  de  limpeza  (Eraser)  e  programas  de  recuperação
(Recuva), de modo a se certificar que a limpeza foi eficaz.

e.  Todos  os  equipamentos  do  Grupo  I  a  serem  descartados,  deverão  ser
desmagnetizados,  além  de  passarem  por  programas  de  limpeza  e  serem  destruídos
fisicamente.

f.  Os  equipamentos  do  Grupo  II,  antes  de  serem  descartados,  deverão  passar  por
programas de limpeza e serem desmagnetizados.

g. Os  equipamentos do Grupo III, apesar do baixo índice de armazenamento, também
deverão passar por programas de limpeza, além de conferência antes de serem repatriados,
doados ou descartados, tal serviço será realizado pelo G6, após preenchimento de Ordem
de Serviço própria.
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Fluxograma 1 – Trajetória dos meios de TIC até o seu descarte.
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Fluxograma 2 – Trajetória dos meios de TIC até a sua repatriação.
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5. SEGURANÇA DA BGB – ÁREAS E DAS INSTALAÇÕES
a. Por ocasião do Rear Party, a segurança da BGB ficará a cargo do efetivo reduzido

do período, o qual deverá ter ciência e estar apto a executar as ações previstas na
NGA adaptada.

b. Também por ocasião do Rear Party, a BGB será diminuída. Haverá dois portões
com concertina (um próximo ao P5 e outro próximo ao P7 de modo a dificultar invasões
às áreas e instalações.

c. O sistema de vigilância deverá ser preservado o maior tempo possível.
d. O G6 deverá verificar a possibilidade de ligar todas as câmeras e todas as luzes

nos geradores da ONU, que serão os últimos a serem desligados.
e.  Todos  os  militares  deverão  estar  ECD ser  acionados  pra  fins  de  segurança,

portanto receberão armamento e munição, os quais deverão estar centralizadas em
Sala d’armas e corretamente acondicionadas para o pronto emprego.

f. É de extrema importância que todos os militares estejam orientados quanto
aos procedimentos do PDA adaptado ao período.

g. Deverão ser realizadas patrulhas no lado externo da BGB para verificar buracos
no muro que se configurem em tentativa de pontos de abertura, de escalada, ou outra
atividade que venha a trazer risco à segurança da base.

h. A configuração geral da BGB ficará conforme a figura abaixo:

6. SEGURANÇA DO MATERIAL – DIVERSOS
a.  Todos  os  Banners  deverão  ser  centralizados  com  o  G10  para  trituração  e

destinação do material.
b. Roupas de cama e uniformes inservíveis deverão ser entregues aos Encarregados

de Material de cada SU, os quais realizarão o descarte de maneira apropriada.
c.  Outros  materiais  com  identificação  militar  (ex:  repelentes,  pacotes  de  ração,

brindes,  placas  de  Pel/SU)  também  deverão  ser  entregues  aos  Encarregados  de
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Material  de cada SU, os quais receberão orientações do Of Veterinário quanto aos
procedimentos de inutilização e descarte.

d. Os Ch Sç e Cmt SU deverão se certificar que todo material a ser descartado não
seja desviado para fins financeiros ou apropriação indevida.

e. O G9 deverá receber de cada Ch Sç e Cmt Pel  o material  a ser descartado,
conforme as orientações recebidas pelo Fiscal Administrativo.

f.  Óleos,  combustíveis  e  lubrificantes,  além de  todo  material  hospitalar,  deverão
receber tratamento orientado pela ONU, com os devidos cuidados quanto aos danos
ambientais.

7. OBSERVAÇÕES 

a. Durante todo o período de desmobilização, incluindo o Rear Party, os militares do
CONTBRAS deverão ter o máximo de cuidado quanto a comentários em redes sociais.

b.  Entrevistas  ou  reportagens  com  veículos  de  imprensa,  somente  com
expressa autorização do Cmt BRABAT 26.

c.  Não  está  autorizada  a  veiculação  de  fotos que  estabeleçam  ligação  ao
CONTBRAS, à MINUSTAH ou à ONU.

d.  Fotos ou filmagens de acidentes só deverão ser  tiradas para a realização de
processos administrativos que as necessitem. Desta forma, é terminantemente proibida
a veiculação de tais mídias em aplicativos de mensagens.

e. Deverão ser planejadas medidas sanitárias para que não haja o repatriamento de
militares  com  doenças  infectocontagiosas.  No  caso  de  ocorrência  de  doença
infectocontagiosas,  o  paciente  deverá  ser  evacuado  para  instalação  hospitalar
compatível com o nível de infecção e se ocorrer após a saída do CONTBRAS, um
militar deverá acompanhar o paciente até a alta médica.

f. Deverá haver o máximo de controle sobre os PSH para que não haja vazamento
de informações, processos judiciais, furtos de material, descontentamento, ações de
sabotagem, dentre outros.

g. Deve-se manter a consciência situacional durante os trabalhos Rear Party com a
finalidade de manutenção da segurança da desmobilização.

h.  Os atos de violência contra o CONTBRAS, caso haja,  deverão ser resolvidos
conforme as Regras de Engajamento.

i. A imagem da Força de Paz do Brasil deverá sempre ser preservada, desta forma
todos os esforços deverão ser demandados para a não ocorrência de situações que
possam manchá-la (acidentes com viatura, tiro acidental, morte, acidente de pessoal,
dentre outros).

j. Os Ch Sç e os Cmt SU são os responsáveis pela difusão de todas as orientações
de segurança a todos os militares, inclusive aos militares “especialistas”.
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