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MINISTERIO DA DEFESA 
EXERCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPERAcOES TERRESTRES 

DIRETRIZ DE PREPARACAO ESPECIFICA DL TROPA I'ARA MISSAO DE PAZ 

(BRABAT e BRAENGCOY) 

1. FINALIDADE 

Definir as atribuiçöes dos órgâos. comandos e unidades diretamente envolvidos no planejamento e 

na execuçAo das atividades relativas a seleçâo e ao preparo do Contingente Brasileiro (CONTBRAS) para 

emprego na Missão das Naçoes Unidas de EstabilizaçAo do Haiti (MINUSTAH). 

2. REFERENCIAS 

a. Lei n° 2953, de 17 Nov 1956 - Fixa normas para a o cnvio de tropas brasileiras para o 

exterior. 

b. Lei Complementar n° 97. de 09 Jun 1999 - Dispöe sobre as normas gerais para a 

organizacAo. o preparo e o emprego das Forças Armadas. 

c. Lei n° 10.937. de 12 Ago 04 - DispOe sobre a remuneração dos militares, a serviço da UniAo. 

integrantes de contingente armado de Força Multinacional empregada em operacôes de paz. 

d. Decreto Presidencial n° 4307, de 18 Jul 02— Regulamenta a Medida Provisória no 2.215-10. 

de 31 Ago 01. 

e. Decreto no 2040. de 21 Out 1996— Aprova o Regulamento de MovimentaçAo para Oficiais e 

Pracas do Exército. 

f. Piano Nacional de Politica para as Mulheres - 2013/20 15. da Secretaria de Politicas para as 

Muiheres - Presidéncia da Repáblica. 

g. Decreto Legislativo no 207. de 19 Maio 04 Autoriza o envio do Contingente Brasileiro 

para a MINUSTAH. 

h. Decreto n° 8.733, de 02 Maio 16. Regulamenta a gratificacao de representacâo de que trata a 

Medida Provisória n° 2.215- 10, de 31 de agosto de 2001. 
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i. Portaria Normativa n o  657 - MD. de 19 Maio 10 - Institui o Calendário de Vacinaçâo 
J 

Militar. 

j. Fax Nr 1037/SRI-3/SCAI/CAII/EMCFA-MD. de 05 Ago IS - Certiflcado de antecedentes 

criminals. 

k. Portaria no 386 - Cmi Ex. de 07 Ago 01 	Estabelcce as condiçöes de pagamento da 

gratificacào de rcpresentacAo. 

-' 	 I. Portaria n o  577 - Cmi Ex. de 08 Out 03 - InstruçSes Gerais para o Trato de Assuntos Relativos as 

Missôes no Exterior (IG 10-55). 

m. Portaria no 182 - EME. de 23 Dez 09 - Diretriz para as Atividades Relacionadas a SeleçAo. 

ao  Preparo, ao Emprego. a Desmobilizacão e aos Recursos flnanceiros de Tropas do Exército 

Brasileiro em Missöes de Paz. 

n. Portaria no 037 - EME, de 13 Abr 10 - Diretriz Geral para a Estruturaçâo. a Seleçao e o 

Preparo de Contingentes para MissOes de Paz. 

o. Portaria no 038 	EME. de 13 Abr 10 	Diretriz para Elaboracâo dos Quadros de 

Organ izacAo (QO) das OM de Forca de Paz. 

p. Diretriz Mddico-Sanitãria para Missâo das Naçôes Unidas para a Estabilizaçào no Haiti 

(MINUSTAH). da D Sau. de 18 Out 13. 

q. OfIcio no 10321 - 5' SCh/SecMisPaz - EMh. de 01 Out 10 - Declaraçâo de Beneticuärio 

para reembolso da OrganizacAo das Naçôes Unidas (ONU). 

r. Portaria no 009 - COTER, de 19 Dez 11 - Aprova o Sistema de InstruçAo Militar do 

Exército Brasileiro (SIMEB). 

s. Portaria no 121-EME. de 25 Jun 13 - Institui a Comissâo de Preparo de Fropa para \lisszio 

de Paz (CPTMP) 

t. Portaria no 544. de 02 Jul 13 - Aprova a Diretriz para Atividades do Exército Brasileiro na 

Area Internacional - DAF.BAI (EBIO-D-0l.00I). 

u. Portaria n° 170-EME. de 25 Out II - Cria o Estágio de Cooperacao Civil-Militar para 

oticiais e estabelece condiçOes de funcionamento. 

v. Portaria no 171-EME. de 25 Out II - Cria o Estágio de Cooperacao Civil-Militar para 

sargentos e esiabelece condiçôes de funcionamento. 

w. Portaria n o  68-EME. de 06 Maio 13 - Cria o Estágio de Logistica e Reembolso em 

Operacôes de Paz e cstabelece as suas estabelece as suas condiçôes de funcionamento. 
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x. Portaria n o  102-EME, de 03 Jun 13 - Cria o Estágio de Logistica e Reembolso em Oeraçôes 

de Paz para pracas e estabelece as suas estabelece as suas condiçôes de funcionamento. 

y. Diretriz para Atividades Psicológicasjunto ao CONTBRAS Haiti -2011. 

z. Proposta de Programa de Atendimento Social as FamIlias dos Militares e Servidores Civis 

l'ariicipantes de Missôes Especiais (PASFME) - DGP. Abr 13. 

3. OBJETIVO 

Orientar e coordenar as atividades dos Comandos Militares de Area (C Mu A), Brigadas e Orgâos 

de DircçAo Setorial (ODS) envolvidos na seleção e preparacAo especifica do 26° Contingente Frasileiro a 

serempregado na MINUSTAH, em 2017. 

4. ESTRUTURA DO 26° CONTINGENTE 

a. Base para a Constituiçâo do 26° Contingente 

Comando Militar do Sudeste (CMSE), corn foco na 122  E3rigada de Infantaria Leve (12' Bda 

lnf L). 0 Comandante da Brigada (Cmt Bda) serã o Coordenador do Preparo do Batalhäo de 

lnlintaria de Força de Paz (BRABA1'). Caberá ao Departamento de Engenharia e Construçâo (DEC) 

selecionar a Companhia de Engenharia de Força de Paz (BRAENGCOY); o Coordenador do Preparo 

será o Chefe da Assessoria 7 do DEC. 

b. Quadro de Cargos (OC) do BRABAT 

I) Conforme Anexo "A", desta Diretriz, que será enviado separadamente ao BRABAT. 

2) Caso necessário. propostas para alteração do QC deverAo ser encaminhadas ao COTER 

pelo CMSE, a rim de serem submetidas a aprovacAo do EME. 

3) Especial atençao deverã ser dada para o atendimento ao posto ou graduayAo indicados no 

Q. Caso a Bda selecionada nâo possua militares que se enquadrem no perfil indicado. o C Mil A 

selecionarã em outras Organizacöes Militares (OM) desse Grande Comando (G Cmdo). Se ainda 

assim não conseguir selecionar, solicitará ao COTER o preenchimento dos claros. 

4) 0 Coordenador do Preparo deverá remeter para o COTER, ao final do prazo de seleçâo 

de pessoal. o QC do BRABAT. destacando Os cargos que, devido a falta de pessoal, foram 

preenchidos corn militares que não se enquadrem totalmente no perfil especiticado no QC. 

c. QCdaBRAENGCOY 

I) Con forme Anexo "B", desta Diretriz, que será enviado separadamente a E3RAENGCOY. 

2) Caso necessário, propostas para alteraco da QC deverâo ser encaminhadas ao COTER 

pelo DEC. Orgao de Direçâo Operacional (ODOp) responsãvel pela selecAo. preparacâo e 
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—I 	 esruturaçâo do conhingente. a tim de serem submetidas a aprovaçAo do Estado-Maior do Exército 

	

1 
	

(EM E). 	 1 
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d. Comandante e Subcomandante do BRABAT e da BRAENGCOY 
-J 

- Designados pelo Comandante do Exército. 

e. FracAo de fora da Forca 

1) 0 Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais (GptOpFuzNav). valor subunidade (SU). 
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integrará o BRABAT 26. cuja seleção e preparo ocorrerá sob orientacAo direta da Marinha do Brasil 

(MB). 

2) Urn PelotAo de Fuzileiros da Força Aérea Brasileira (Pei FAB), integrará o BRABAT 26, 

cuja sclecAo ocorrerã sob orientaçAo direta da FAB e o preparo é encargo do Coordenador do 

	

-J 	

I Preparo. 

f. Corn issão de Preparo de Tropa para MissAo de Paz (CPTMP) 

1) Esta comissAo foi instituida pela Portaria n° 121-EME. de 25 dejunho de 2013, corn a 

finalidade de estruturar, orientar e conduzir o preparo da tropa a ser designada para missâo de paz, 

sob coordenação do COTER. 

2) A CPTMP funcionará na sede da 12 Bda Inf L e no DEC (BRABAT e BRAENGCOY, 

respect i vamente), no periodo de 09 Jan a 28 Abr 17 para o BRABAT e no periodo de 14 Nov 16 a 05 

	

-1 	

Maio 17 para a BRAENGCOY . e será composta por militares integrantes do CONTBRAS. conforme 

segue: 

a) BRABAT (ate 16 militares): 

- Comandante, Subcomandante. 01. 03. (14, (110, I (urn) Adjunto (Adj) (ii. I (urn) 

Adj (12. I (urn) Adj G3. I (urn) Adj (14. ate 2 (dois) Auxiliares (Aux) GI, I (urn) Aux (12. 1 (urn) Aux 63. 

l(um) Aux (14 e I (urn) Oficial de Finanças (Of Fin) ou Auxiliar Finanças (Aux Fin). 

b) BRAENGCOY (4 militares): 

- Comandante. Subcomandante. (14 e Of linT lesoureiro. 

3) A rim de aliviar a Brigada responsável pelo preparo evitando o empenho de militares daquela 

brigada nas atividades referentes ao preparo c ao ernprego. os cargos da CPTMP serâo preenchidos por 
-d 

militares selecionados pelo Cmt BRABAT oriundos de qualquer guarnicAo do Brash. 0 preenchimento dos 

	

-I 
	 cargos da CPTMP da BRENGCOY C de responsabilidade do DEC. 

4) Os Coordenadores do Preparo do BRABAT e da BRAENGCOY deverão remeter ao 

COTER a relaçao dos militares a serem designados para a referida comissâo. conforme Quadro Geral das 

Atividades do BRABAT e da BRA ENGCOY - Anexos e respectivamente. 

1 
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g. Nácleo de Apoio e Ligacào (NAL) 

I) 0 NA  tern a final idade de agilizar. junto ao COTE R. as medidas administrativas d interesse 

da OrganizaçAo Militar de força de Paz (OM F Paz) é composto por I (urn) oficial (Cap ou len) e I (urn) 

graduado ou 2 (dois) graduados do COTER. 

2) Esses rnilitares serâo indicados para integrar o BRABAT pela Y Subchefia do COTER (3 

SCh/COTER) e deverâo passar a disposiçâo da Divisao de MissAo de Paz (Div Mis Paz), a partir de 07 Nov 

16. 

h. Cargos a serem preenchidos pelo COTER (Apndice Unico ao Anexo "A") 

- Comandante do Destacarnento de Operacôes de Apoio a InformaçAo (DOAI); 

-4 (quatro) militares para ocuparem os cargos de: Aux Cii (militar do NAL). Adj 03, Aux 

G4 (militar do NAL) e Aux G6; 

- I (urn) Aux CornunicaçOes (Corn): e 

- 5 (cinco) cargos do DOA I. 

- 

S. c0NrncOES DE ExEcucA0 

a. DuracAo do preparo para a missâo 

- Periodo aproximado de 16 (dezesseis) semana. 

b.Cronograma de Atividades 

1) Cronograma Geral do Preparo do 26° Contingente Brasileiro no Haiti - Anexo 'SC". 

2) Quadro Geral das Atividades do BRABAT e da BRAENGCOY - Anexos D" e E". 

respectivamente. 

3) Resumo do preparo 

- Conforme Apëndice Unico ao Anexo 'C". 

c. SelecAo da Tropa 

1)0 valor da tropa desejãvel para seiecâo e emprego em missAo de paz é de I (urna) SU POT 

OM valor unidade (U). em funçâo das caracteristicas e possibilidades operacionais. logisticas e 

administrativas que uma SU apresenta para integrar urn contingente de forca de paz valor batalhão. 

2) 0 valor minimo da tropa, fornecida por uma OM, para seleçAo e emprego em missAo de 

paz è pelotäo (Pel), em funçâo, dentre outros fatores, da metodologia de repasse da instrucâo adotada 

pelo lixército Brasileiro (EB) (instruçAo por nivel). exigindo a participacâo de urn oficial por polo de 

instruçäo. 

3) Devido a natureza dos seus PcI. o Esquadrâo de Fuzileiros Mecanizado (Esqd Fuz Mec) 

-, 

S.- 
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e a Companhia de Comando e Apoio (Cia C Ap) devem se adaptar, reduzindo o nUmero de OM 

	

—i 	 contrihuintes. 	 12/ 
d.Preparo da Tropa 

I) Metodologia do Preparo da Tropa 	 t / 
a) A transmissAo dos conhecimentos individuais especIticos para o cumprimento da missão de 

paz é feita observando a metodologia da instrucAo "por nivel". 

b) Os oficiais reveberAo as instrucOes (conhecimento especIfico) diretamente do Centro 

Conjunto de Operacôes de Paz do Brasil (CCOPAB). por iiflermédio de estágios. Isso caracteriza o preparo 

dos capitàes e tenentes do Contingente como instrutores de tropa. Dessa forma, a partir da realização dos 

mencionados estágios (1° nIvel), o conhecimento especitico auferido pelos oticiais é repassado as 

pracas pré-selecionadas do Contingente (2 °  nIvel). de forma descentralizada, em polos de instrucâo. 

nornialmente ao longo de oito a dez semanas de iristrução. 0 CCOPAB deverá estar em condicOes de 

apoiar o contingente para a instrucão de 2° nivel, segundo as solicitacöes dos Cmt 

BRABAT/BRAENGCOY. bern como as possibilidades do próprio CCOPAB, em face de outras 

I demandas. 

c) A preparaçAo especIfica é complementada pela realizaçâo de dois exercIcios: 

- ExercIcio Básico de OperaçOes de Paz (EBOP), a ser conduzido pelo BRABAT e 

BRAENGCOY em ate i (uma) semana, corn apoio do Centro de AvaliaçAo e Adestramento do Exército 

(CAAdEx) e do CCOPAB. respectivamente. Fern o objetivo de adestrar e nivelar conhecimentos nos niveis 

Grupo de Combate (GC) e PcI para o BRA BAF e de adestrar e nivelar conhecimentos nos nIveis Grupo e 

Pelotão de Engenharia para a BRAENGCOY: e 

- Exercicio Avançado de Operaçôes de Paz (EAOP). a ser conduzido pelo CCOPAB em ate 

2 (duas) semanas para o I3RABAT. corn o objetivo de avaliar e certificar. na  1a  Fase, os nIveis GC e Pei. e, 

J na 2  Fase. os niveis SU e Batalhäo (BtI), incluindo as diversas Seçôes de Estado-Maior; e para a 

BRAENGCOY em ate I (uma) semana, corn o objetivo de avaliar e certificar os nIveis Grupo. Pelotão c 

Companhia, incluindo as diversas seçöes do Estado-Maior. 

2) Assuntos de Instruçâo 

Conforme a Rclaçäo de Assuntos da Instrucâo Individual do BRABAT e da BRAENGCOY 

Anexos 'IF" e 'G". respect i vamente. 

3) Preparo de Idiomas do CONTBRAS 

a) Con forme o Anexo H" para o BRA BAT. 

	

-, 	 b) 0 preparo de idiomas da BRAENGCOY seth realizado. a critério do DEC. levando-se 
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em considcração as peculiaridades daquela OM F Paz. 

4) Controle da lnstrução 

De acordo corn o previsto nas normas da OrganizaçAo das Naçôes Unidas (ONU) para o 

treinamento de tropa a ser desdobrada em missão de paz e visando a comprovaç& da participacAo dos 

militares do ER no programa de preparo estabelecido nesta Diretriz. os Coordenadores do Preparo do 

L3RABAT e da BRAENGCOY deverâo providenciar o preenchimento da Ficha de Aproveitamento da 

lnstruçâo Individual de Força de Paz, conforme o Anexo '1". Esta Ficha deverã ser arquivada pelo 

CMSE/DEC ao longo do periodo de preparacAo e missäo. Posteriormente, por ocasiAo do emprego do 

BRABAT e da BRAENGCOY. este documento é passivel de ser solicitado pela ONU em caso de 

procedimento investigativo sobre determinado militar durante o cumprimento de sua missäo de paz. 0 

CCOPAB também deverá manter disponIvel para consulta o registro de avaliaçäo individual e coletiva de 

todos os estágios e exercicios que tenha conduzido, em especial as fichas de avaliaço e o processo de 

certit'icaçâo de grupamentos coletivos de instruçäo. 

5) Visita do COTER ao Polos de lnstruçAo 

Durante o preparo. o COTER realizará visitas aos polos de instruçâo a tim de verificar os 

seguintes aspectos: emprego dos recursos recebidos. situação do material e do pessoal e desenvolvimento 

da instrucâo. 

e. Recrutamento do Pessoal 

I) 0 recrutamento do pessoal para constituir o BRABAT 26 e a BRA ENGCOY 26 é de 

responsabilidade do CMSE e do DEC. respectivamente, observando o constante nos QC aprovados pelo 

Estado-Maior do Exército, de acordo corn as letras h. e c., do n° 4. e os Anexos 'IA" e "B". 

2) Para o BRABAT existem 67 (sessenta e sete) cargos previstos para serem preenchidos por 

outros órgAos, fora da area do C Mil A. de acordo corn o Apéndice (inico ao Anexo "A", além de I (urn) 

Pel Fuz a ser fornecido pela FAR. 

3) Para a BRAENGCOY existem 4 (quatro) cargos previstos para serem preenchidos pelo Gab 

Cmt Ex, de acordo corn o Apéndice ünico ao Anexo 'B". 

4) Os órgâos encarregados de selecionar/indicar pessoal para integrar o BRABAT. ainda de 

acordo corn o Apd ao Anexo "A", deverfto observar os prazos constantes no Anew "D', para formalizaco 

de tal acâo, a tim de permitir ao CMSF o planejamento e a execuçäo das medidas administrativas 

decorrentes dessas indicaçoes. 

5) Caberã ao Gabinete do Comandante do Exército (Gab Cmi Ex) a selecao e indicacao de 

medicos e dentistas para integrar o Contingentc. tendo em vista o mndice de militares voluntários e as 



(Diretri, de Preparaco Especifica de Tropa para Misso dc Paz. de Junho de 2016 . Fl 8 

consequências para o sistema de saiide do Exército. 

6) Se o CMSE/DEC julgar necessário recrutar urn militar de outro OrgAo (ODGIODS) ou de 

outro C Mil A. em virtude de seu perfil e/ou de sua habilitação, sera necessário consultar o Orgâo/C Mil A 

do referido militar, a fim de obter a autorizacâo de sua chet'ia ou comando pam posterior homologaçao de 

seu recrutamento pam integrar o Contingente em questAo. 

7) 0 CMSE e o DEC deverAo prever uma majoracâo (por grau hierárquico e por funcão) de cerca 

de vinte por cento sobre o universo de cargos previstos nos QC do BRABAT e BRAENGCOY. 

respectivamente. a fim de constituir uma reserva, que deverá cumprir todas as atividades de seleçAo e 

preparo. suficiente para eventuais necessidades de troca ou recompletamento do pessoal titular selecionado. 

Tat reserva deverá ficar em condicoes de ser empregada durante a fase de emprego. 

8) Como aspectos julgados importantes de serem observados pam urn born recrutamcnto, fruto 

das rnelhores práticas do preparo de tropa pam missAo de paz, são apresentados os seguintes pontos: 

a) por se tratar de urna missâo real no exterior, esta scicção deverá scr rigorosa. devendo-se 

selecionar os melhores militares. de acordo corn os critérios desta Diretriz e evitando indicacoes que 

dificultem ou prejudiquem o gerenciamento do preparo: 

b) o recrutamento deve ocorrer. a princIpio. no universo de militares que nAo participaram de 

-/ 	missAo de paz. a rim de permitir essa oportunidade ao mãximo de militares: 

c) a universo de seleção pam os cargos de cabos e soldados deve considerar arenas a efetivo 

do Nücleo-Base (NB): 

d) pam o universo de cabos e soldados, sorncntc devern ser selecionados os militares a partir 

do primeiro ano na condição de NB (segundo ano de serviço) ate o penáltimo ano. exclusive, do tempo 

limite de permanència no EB previsto na legislaçào em vigor. de modo que ao retorno da missâo. após ser 

I desmobilizado. ainda reste I (urn) ano de servico ao militar: 

-' 	I 	e) pam os cargos de oficial suhaltemo e 30  sargento. deve-se priorizar a seleçâo de militares de 

carreira em detrimento de militares temporários, em viriiide da experiéncia protissional que este tipo de 

I missão proporciona pam a efetivo da Força. Apenas em ültimo caso, e par falta absoluta de militares de 

carreira. os temporários deverâo ser selecionados. devendo-se. neste caso. escolher militares ate o sexto ano 

de serviço: 

1) as meihores condiçöes fisicas e de higidez devem ser priorizadas. evitando-se militares corn 

quaisquer problemas de saáde: 

g) o Coordenador do Preparo deverá informar aos órgãos encarregados de preencher 

cargos do Q(' as atividades nas quais é necessário o comparecimento dos militares selecionados. para 

'-S 

-d 
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sua Iiberação, a Jim de participarem das atividades de preparo: 
	 S-i 

h) todos os militares selecionados para compor o BRABAT e BRAENGCOY de'erâo ser 

voluntãrios e, para tanto, terAo que assinar a Declaraçâo de Voluntärio pam Missâo de Paz, de acordo 

corn o modelo constante do Anexo J": e 

i) os oficials pre-selecionados para compor o CONTBRAS näo deveräo ser relacionados pam 

participar do sorteio dos componentes dos Conseihos Especiais de Justica e dos Conseihos Permanentes de 

Justica de suas respectivas Circunscricôes da Justiça Militar. urna vez que passarâo a situacâo de agregado. 

Desta forma. atende-se ao prescrito na letra 'b'. do § 3°. do Art 19. da Lei n o  8.457. de 04 Set 92. 

f. Exames Médicos/Laboratoriais, lnspecâo de Saüde e ConfeccAo do Banco de DNA 

I) Os exames medicos e laboratoriais devem estar entre os primeiros eventos programados pelos 

Coordenadores do Preparo. por ocasiAn do inicio das atividades de preparacAo do Contingente. Ha 

necessidade de urn minucioso planejamento a rim de prever os recursos financeiros. por Natureza de 

Despesa (ND), necessários pam o custeio de sua reaIizaço nas OrganizacOes Militares de Saáde (OMS) ou 

nas OrganizaçOes Civis de Saüde (OCS) existentes na area de seleção da tropa. 

2) Em sequência. as RegiOes Militares (RM) envolvidas no preparo do Contingente deverào 

providenciar, o mais cedo possivel, a constituiço de uma ou mais Juntas de Inspeço de Saide Especial 

(uSE). visando a realizaçAo de inspeção de saude em todo o efetivo previarnente selecionado pam integrar 

o Contingente (titulares e reservas). •1 
3) A conteccAo do Banco de DNA será realizada pelo Instituto de Biologia do Ixército (IBEx), em 

acerto corn os Coordenadores do Preparo do BRABAT e BRAENGCOY. A coleta de material pam o Banco de 

DNA tern caráter obrigatório. Para esta atividade. a ser realizada na concentracAo final do Contingente, deverAo 

ser atendidas as solicitaces do IBEx quanto as condices de execucäo. em particular no que se refere ao tempo 

a ser disponibilizado. Deverá ser remetida pam a IBEx uma relaçâo de todo o efetivo militar a ser submetido a 
coleta, corn os seguintes dados: nome completo. posto/graduacao. data de nascimento. identidade. CPF. Prec -' 

CP, nome completo da mAe biolôgica, naturalidade, grupo sanguineo e cor da pele. Os recursos para essa 

atividade serAo descentralizados pelo COTER diretamente para o IBEx. 

g. VacinacAo da Tropa 

I) A vacinaçAo da tropa é uma atividade a ser conduzida pelo CMSE/DEC. em coordenacAo 

corn os órgaos de saüde federais, estaduais e municipais vinculados ao Programa Nacional de 

lrnunizaçAo (PNI). Para a MINUSTAH. sAo requcridas as vacinas conforme quadro abaixo: 

S-i 
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Quadro de Vacinas pars imunizacão dos Contingentes da MINUSTAH 	I  

Vacina 1' Dose 21 Dose 31  Dose Imunizacäo Necessidade Referncia 

ebre Amarela Unica - - 10 anos Obrigatoria 
PN 657/MD. de 17 

Maw 09 

liepatite B Dia D D+30 dias 
D+6 

meses 
Permanente Obrigatoria 

PN 657/MD. de 17 
 

Maio 09 

Uni ca 10 anos Obngatoria 
PN 657/MD. de 17 

Difteriae 
Tétano 

- - 

Maio 09 

Triplice Viral Unica - - Permanente Recomendada 

Febre Tifóide . 
Unica - - 3 anos 

. 	. 
Obrigatoria 

Guidelines 2004 
TYPUIM VI (ONU) 

Cólera Dia D D+7 a 42 dias - 2 anos Recomendada i 	Ministério da Saüde 

2) Toda a irnunizaçAo da tropa. corn exceçAo das vacinas TYPHIM VI e contra o CôIera. 

deverá ser procedida por intermédio dos órgâos de saáde vinculados ao PNI. Para isso. as Iigacöes 

entre o CMSE/DEC e esses órgãos de saide devem ser feitas corn a maior brevidade possIvel. para 

quc as doses de vacinas necessárias a irnunizacâo da tropa estejam disponiveis para aplicacAo antes do 

em barq ue. 

3) 0 Coordenador do Preparo deverá encaminhar ao COTER, conforme o modelo constante 

do Anexo "K". e de acordo corn o prazo previsto no Quadro Geral de Atividades do BRABAT (Anexo 

"D") e da BRAENGCOY (Anexo "E"), as quantidades necessárias das vacinas TYPHIM VI e contra 

o Cólera, por cidades em que serAo reunidos efetivos para imunização, as respectivas organizaçöes 

militares (corn endereço) encarregadas da irnunizaçAo e os dados de contato dos oficiais responsáveis 

nas OM designadas. 

4) Orienta-se. a rim de lacilitar a distribuicào das vacinas TYPHIM VI e CóIera. que a 

imunizaço seja realizada no menor numero de OM possivel. priorizando-se aquetas localizadas nas 

cidades em que se concentre a maior parte do efetivo. 

5) Após a aquisicão das vacinas pelo Ministério da Defesa (MD), estas serão centralizadas no 

IBEx, para posterior repasse as OM designadas pelo Coordenador do Preparo. 

6) Caso haja diticuldade na disponibilizacão das vacinas para o cumprimento do programa 

planejado de vacinacão da tropa. o Coordenador do Preparo deverã encaminhar expediente para a Div 

Mis Paz/COTIR. a rim de f'ormalizar o problcma do Contingente c possibilitar a soluçâo por parte 

1 

•1 
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deste ODOpjunto ao MD, por intermédio do EME. 

7) [)eve haver urn esforco para que as vacinas consideradas rccomendadas tarnHm sejam 

aplicadas nos militares selecionados para a missão de paz. 

8) 0 Coordenador do Preparo deverá encaminhar ao COTER, conforme o modelo constante 

do Anexo L" e de acordo corn o prazo previsto no Quadro Geral de Atividades do BRABAT (Anexo 

"D") e da BRAENGCOY (Anexo E"), o quadro indicativo do percentual de militares do contingente 

que foram imunizados. 

h. Avaliaçao Psicolótica dos interantes do Contingente 

1) 0 Centro de Psicologia Aplicada do Exército (CPAEx), em coordenaçâo corn o CMSE e o 

DEC. e con forme a Diretriz para Atividades Psicológicas junto ao CONTBRAS Haiti - 2011 - 

constante das referéncias desta Diretriz, -- conduzirá as atividades de seleçAo e acompanhamento .. 

psicolégico do CONTBRAS Haiti. corn os seguintes objetivos: 

a) levantar dados e apresentar subsidios que possam assessorar o processo da seleçao de 

militares., segundo o perfil de emprego da tropa em missAo de paz. levando-se em consideraco os aspectos - 

psicológicos; e 

b) detectar e antecipar solucôes para eventuais questoes individuals e de relacionamento pessoal, 

familiar e protissional que possani vir a ocorrer durante a missâo ou após o seu término. 

2) 0 CPAEx, pam este tim. deverá remeter a Ma do Resultado da Avaliaçâo Psicológica aos 

Coordenadores do Preparo do BRABAT e da BRAENGCOY. ate 30 (trinta) dias após o término do perlodo 

de avaliaçAo, a tim de permitir a sua utilização como instrumento de apoio a selecâo, informando se o 

militar está indicado ou contraindicado pam aquele contingente. 0 cumprimento desse prazo permitirá ao 

Coordenador do Preparo. guandojular pertinente, excluir militares contraindicados e substitul-los antes da 

tropa ser concentrada. Cabe ressaltar que a contraindicaçAo na avaliaçAo psicológica é uma ferramenta de 

apoio a decisâo. 

3) 0 CPAEx deverá informar ao COTER as necessidades de recursos financeiros para o 

desenvolvimento das atividades relacionadas it avaliacão e acompanhamento psicolôgico do Contingenic. 

para que o ODOp realize a respectiva descentralizaçAo. 

i. Avaliaco e Preparacâo Fisica dos Integrantes do Contingente 

I) Os Coordenadores do Preparo do BRABAT e da BRAENGCOY, corn a apoio do Instituto de 	. 

Pesquisa e Capacitação Fisica do Exército (IPCFEx). deverão planejar a treinamenlo fisico pam ser 

executado pela tropa durante o preparo. 

2) Ao inicio c ao final do periodo de instrucao, deverá ser realizada. também, pelo Coordenador 
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do Preparo do BRAIIAT uma avaliação lisica completa, a tim de permitir uma afericâo oncreta da 

evoluçAo da capacidade tisica da tropa. ao  longo do preparo. bern como possibilitar o estabeiecimento de 

urn banco de dados do desempenho fisico do pessoal selecionado. 

3) As avaiiaçOes supracitadas podcrao ser realizadas. a critërio do DEC. tambëm Para os militares 

integrantes da BRAENGCOY, levando-se em consideraço as pecuiiaridades da preparaçAo dessa OM F 

4) Durante o preparo do Contingente, os militares deverâo realizar os Testes de AvaliaçAo Fisica 

(TAF) previstos no Piano de Instrucâo Militar (PIM) do COTER. de acordo corn os respectivos padres de 

desempenho fisico exigidos em suas OM de origem. cabendo ao Coordenador do Preparo informá-ias sobre 

os resultados obtidos. 

5) Durante o emprego. scrá real izada pclo 1PCFEx nova avaliaçAo fisica do Contingente no Haiti, a 

fim de permitir uma aferiçâo concreta da evoiuçâo da capacidade fisica da tropa, ao longo do emprego. bern 

como possibilitar o estabeiccimento de urn banco de dados do desempenho fisico do pessoal seiecionado. 

j. Reuniöes 

Durante o preparo. em principio. estão previstas 4 (quatro) reuniôes de coordenacâo, corn 

finalidades distintas. envolvendo o Cmdo das OM e elementos do EM. 

I) Reuniào Inicial do Preparo 

a) A ser reaiizada no Cmdo ir Bda lnfL, Para o BRABAT 26, em data prevista no Anexo 

"C". e Para a BRAENGCOY 26. em local e data a ser definida em coordenaçao corn DEC. Nessas 

reuniOes scrá apresentada esta Direiriz e, em seguida. se  dará o inicio da fase de seleçâo de pessoal. 

Durante as referjdas reuniôes. serAo distribuidas mIdias corn a Diretriz e os documentos mencionados 

na referncia. 

b) Deverão estar presentes os seguintes militares: 

(I) Para o BRABAT: 30  SCh COTER. Coordenador do Preparo. Of Fin. representanle 

do C Mil A. Oficiais de LigacAo (0 Lig) dos G Cnido enquadrantes (DE/RM). do Cmdo 12 Bda hit' 

L. Cmi OM valor U que fornecerAo tropa ou prcstarâo apoio logIstico a OM F Paz, Cmi e SCm1 

nomeados do BRABAT. oficiais da Div Mis PazICOTER (Ch Div. Ch Sec Prep Avi. Of Rcs e 

outros), of'icial(is) representante(s) do Comando logistico (COLOG), oficial representante do 

CCOPAB e oficiai representante do CPAEx. 0 COTER deverá ser consuliado quanto a outros 

part icipantesjulgados necessãrios pelo C Mil A. 

(2) Para a BRAENGCOY: 30  SCh COTER. Coordenador Preparo. Of Fin, 0 Lig dos C Mu 

-1 	 A corn o DEC/COFER (estes a critério do DEC). Cmi e SCmt nomeado da BRAENGCOY, oticiais da Div 

1 

I 
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Mis Paz/COTER (Ch Div. Ch Sec Prep AvI, Of Rcs e outros). ot'icial(is) representante(s) I COLOG. 

oficial representanle do CCOPAB e oticial representante do CPAEx. 0 COTER deverá sei tonsuItado 

quanto a outros participantesjulgados necessârios pelo DEC. 

2) Reuniâo de Comandantes e Esiado-Maior do 26° CONTBRAS 

a) A ReuniAo de Comandantes e Estado-Maior do 26° CONTBRAS é urn evento a cargo 

do Estado-Maior Conjunto das Iorças Armadas (EMCF A). a ser realizado ao longo de 5 (cinco) dias. 

na sede do MD. em Brasilia. Para este evento cstâo previstas as seguintes atividades: 

- visita de coordenaçAo ao EMCFA, corn apresentacöes e orienlaçöes de suas subchefias; 

- palestra do Ministério das Relaçöes Exteriores sobre os objetivos da politica externa 

brasileira no Haiti; 

- palestra sobre a estrutura logIstica da MINUSTAH para apolo ao contingente: 

- palestra sobre atividades de Inteligéncia Operacional: 

- palestra sobre a conjuntura atual do Uaiti e a projeçAo para o periodo da missâo: 

- palestra do Comando-Geral de Operaçôes Aéreas (COMGAR) sobre o apoio aëreo ao 

contingente; 

- instrucOes previstas no CPTM: 

- videoconferéncia corn o Contingente lrasileiro no Haiti; e 

- apresentaçâo dos futuros comandantes do BRABAT e da BRAENGCOY ao Chefe do 

Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (CEMCIA). 

h) A previsäo de participaçAo nesta reunio é a que segue: 

(1) BRABAT - Comandante. Subcomandante, GI, 02 (MB). Adj (12. (13. Adj (13 

(MB). (14. Adj (14 (MB), Adj (14. (16 (MB). Adj (16. (19 (FAB). Adi (19. 610. Comandante do 

Destacarnento de Operaçôes de Paz (DOPaz). Cmt DOAI, Assessor Juridico, Of Fin. Chefe da Célula 

Logistica de Apoio ao Contingente no Haiti (CLACH). 0 Lig FAB. Cmt GptOpFuzNav. CEM 

GptOpFuzNav e Comandante de Apoio e Serviço ao Contingente do GptOpFuzNav. totalizando 24 

(vintc e quatro) ouiciais; 

(2) BRAENGCOY 	Comandante. Subcomandante, (11, G2/G3, (14, G9/GI0 e Of Fin. 

totalizando 7 (sete) oficiais: e 

(3) CCOPAB - Comandante. Ch Div Ens Intg e Ch Div Dout. totalizando 3 (trés) 

oliciais. 

c) 	Durante esta 	reuniAo, devem 	ser estahelecidas as 	Iigaçoes 	iniciais necessãrias a 
integraçâo dos mililares da MB e da FAB ao BRABAT e ao estahelecirnento de Iigacôes técnico- 
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funcionais, particularmente dos setores de logistica e pessoal, corn o MD. 

- 	 d) Na relaçAo dos participantes dessa reunião, a ser enviada ao COTER, dev râo constar 

as seguintes dados: posto, nome compieto. funcAo que Ira exercer, e-mail, telefone celular e telefone 

tuncional. 

e) 0 COTER acompanhará as atividades acima. 

3) ReuniOes Preliminar e Final sabre o Piano de RodIzio 

a) Serâo real izadas por videoconferéncia corn o MD, con forme Os Anexos D" e "E". 

b) A rim de agilizar os trabalhos, a 61 deverá buscar as diretrizes referentes aos voos de 

rodizio. particularmente corn vistas a economia e otimizaçâo das vagas, junto a Subchetia de 

Logfstica Operacional do EMCI A/MD. Também. em contato corn o 61 que está no HAITI. solicitar 

a proposta inicial de rodizio desse contingente. incluindo BRABAT, BRAENGCOY e GptOpFuzNav. 

preocupando-se nesta fase apenas corn o niimero de militares por voo. Tudo corn a finalidade de 

facilitar as coordcnacoes futuras. 

c) A troca de informaçôes entre os CONTBRAS. em preparo e em emprego. faz-se 

necessária, particularmente para as integrantes do Estado-Maior Conjunto (EMC) e as Cmt SU. e 

deve ocorrer utilizando-se de meios eletrônicos, tais coma troca de e-mail e videoconferéncia. 

-' 	 4) Reuniâo de Coordcnaçào Geral do RodIzio do Contingente 

a) Atividade a cargo do EMCFA. a ser realizada na sede do Mt) (possivelmente por 

videoconferência). em Brasilia. 0 principal objetivo desse evento d conciuir o planejamento do 

BRABAT e da BRAENGCOY para confeccâo do Piano de RodIzio, contendo definiçOes dos locais 

de concentraçäo. dos aeródromos de partida, dos efetivos por escaião. entre outros pontos. Nessa 

ocasiâo, estã prevista a realizaçAo de uma videoconferéncia corn a CONTBRAS desdobrado no Haiti 

para acerto e sincronizaçAo de detaihes relativos a eiaboraçâo pormenorizada do referido Piano de 

RodIzio (integrando concentração e desmobilizacAo). 

b) Devem participar desta reunião os chefes e adjuntos das i 3  e 43  secôes (GI/Adj 61 e 

G4/Adj 64) do BRABAT e da BRAENGCOY, aiëm de outros militares do Contingente julgados 

necessãrios par parte dos Coordenadores do Preparo ou dos comandantes das tropas envolvidas no 
-i 

rodIzio, ate os seguintes limites: 

- BRABAT - W 3 (trés) militares; e 

- I3RAENGCOY - ate 2 (dais) militarcs. 

c) Essa reuniâo poderá ser dispensada se durante a reconhecimento no Haiti as trabalhos 

de coordenaçâo e ajustes necessários realizados forem suficientes. Em decorréncia das restricOes 

-I 
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orçamentãrias e por economia. deve-se buscar resolver todos os procedimentos do Piano 	Rodizio 

par ocasio do referido reconhecimento. 

d) 0 máximo de esforço deve ser feito para se evitar aIteraces neste piano. A constante 

coordenacâo corn o CONTBRAS em emprego d fundamental. 

k. Preparacao Administrativa pelo Gab Cmt Ex 

I) Cabe a Assessoria I (AI) do Gab Cmi Ex a missAo de preparar administrativamente o 

Contingente, visando a confecçAo da docurncntaçào nccessária a expedicao de passaporte oticial. vista de 

irãnsito junto a Embaixada dos Estados Unidos da America (EUA) e cadastramento do efetivo no Sistema 

de Pagamento no Exterior do DGP. Essa preparacAo ocorre em datas previstas no Anexo D'. 

2) A preparaçAo administrativa compreende: 

a) instruço a ser ministrada pela Al/Gab Cmi Ex, em Brasilia, pam as chefes da ia  SecAo e 

sargentos brigada (Sgt Bda) do BRABAT e da BRAENGCOY. urn militar do Comando de OperacOes 

Especiais (C Op Esp). encarregado de realizar as atividades administrativas de todos as militares da 

guamicâo de Goiãnia. bern como para as sargenteantes (Sgte) das SU integrantes do BRAEIAT. corn a 

finalidade de habiiitá-los pam a cadastramento da tropa no Sistema Seieçâo (Sistema do Gab Cmi Ex -' 

utilizado pam a geracâo de todos os documentos administrativos do Contingente). Estas instrucäes sero 

ministradas em 3 (tres) dias; 

b) cadastramento de todo a efetivo do Contingente. pelos Sgt E3da e Sgte. no Sistema Seieção e 

geracâo da documentaçâo correspondente: 

c) conferéncia pela equipe da Al/Gab Cmt Ex de toda a documentacäo gerada no 

cadastramento. na  sede indicada pelo Contingente. precedendo o transporte de todo o material pam Brasilia. 	, 

a tim de se dar inicio: 

- a confecço dos passaportcsjunto ao Ministério das RelaçOes Exteriores (MRE): 

- a obtencAo do visto de trãnsito junto a Embaixada dos EVA: 

- a remessa da documentaçâo de pagamento pam implantacào junto ao Departamento Geral 

do Pessoal (DGP). 

d) distribuiçâo dos passaportes oliciais aDs cheIs das ia  Seçöes do BRABAT e da 

BRAENGCOY; e 

e) pagamento dos valores correspondentes as ajudas de custo de ida e retorno do efetivo do 

Contingente. 

I. Viagem de Reconhecimento 

I) Atividade a cargo do EMCFA. a ser realizada ao longo de 7 (sete) dias - 5 (cinco) dos 

- 
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quais no Haiti - em visita a MINUSTAH. ao  BRABAT e a BRAENGCOY. 0 nürn&o de vagas 

destinadas a cada Força e defunido pelo EMCFA. cabendo ao COTER, posteriormente. a sua 

distribuiçào dentro do Exërcito. As vagas alocadas ao EB para este evento destinam-se ao BRA BAT e 

a BRAENGCOY nas funçôes de comando. de EM e de Cmt/SCmt SU. A Div Mis Paz/COTER. o 

CCOPAB e o CAAdEx indicarAo 1 (urn) militar para esta atividade. 

2) Tendo em vista que durante esta viagem as atividades de preparo nAo podem sofrer 

soluçäo de continuidade, e que ha restriçOes na disponibilidade de vagas distrihuidas pelo EMCFA ao 

EB. os militares indicados, em princIpio, devem ser: 

- BRABAT - ate 13 (treze) militares (Cml Btl. SCmt Btl; 61; Adj 62; 63; 64; Adj 69; 

610: Ch CLACH: Cml Cia C Ap; Cml ia  e 2  Cia Fuz e Cml Esqd Fuz Mec); 
-I 	

- BRAENGCOY - ate 5 (cinco) militares (Cml: 63; G4; Cmt Pei E Ap e Ch Sec Tec-Eng 

Fort Cnst); 

- Div Mis Paz - I (urn) militar da Seçâo de Preparo e AvaliaçAo; 

- CCOPAB - 1 (urn) militar: e 

- CAAdEx - I (urn) militar. 

-I 
	

(*) 0 Ch CLACH deverá ser obrigatoriamente designado para a viagem de 

reconhecimento. 

3) Os Coordenadores do Preparo do BRABAT e da BRAENGCOY devero iritrrnar. de 

acordo corn a data prevista nos respectivos quadros gerais das atividades e corn o modelo de 

informaçöes para a viagem (Anexos 'E' e L'). a relação de militares indicados. 

m. Estágios 

I) Em Brasilia 

-I 
	 a) Estágio de ComunicaçAo Social para Missâo de Paz 

(I) Objetivo: difundir e nivelar conhecimentos para o dcscrnpenho de militares 

integrantes do Sistema de Informaçôes do Contingente. 

(2) Participantes: integrantes da Seçao de Comunicaçâo Social (Sec Corn Soc), da Seçâo 

de Assuntos Civis (Sec As Civ) e do DOAI do BRABAT 19 (nove) militaresJ c da Sec Corn Soc da 

URAENGCOY [2 (dois) militares]: 

(a) BRABAT 

- 610. Adj 610 (MB). 3 (tres) Aux Corn Soc. 69 (FAB). Adj 69. Cmt [)OAI e Adj 62. 

-I 
	 (b) BRAENGCOY 

 -OfComSoce l(urn)Aux Corn Soc. 

-d 
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(3) Encargo de realizacào: Centro de Comunicacâo Social do Exército (CCOMSE. ) 

(4) Local: Brasilia 

(5) Duraçào: 5 (cinco) dias. 

b) Estágio de Comando e Controle 

(I) Objetivo: difundir e nivelar conhecimentos para o desempenho das funçOes 

relacionadas ao Sistema Operacional de Comando e Controle (Sist C2 ) do Contingente. 

(2) Participantes: ot'iciais e praças integranies do nivel chetia, gerencial e técnico do Sist 

C 2  do BRABAT 119 (dezenove) militares do EB e 4 (quatro) militares da MBI e da BRAENGCOY [4 

(quatro) militares]: 

(a) BRABAT 

- G6 (MB) e 2 (dois) Adj G6 e I (urn) Of do GptOpFuzNav: 

• Cml Pei Corn. 2 (dois) Aux Corn (Corn Sat). Ch e I (urn) Aux Com/Gp Ctrl Sist. Ch e I 

(urn) Aux Com/Gp Rad, Ch/Gp Tel. Ch e I (urn) Aux Com/Gp Cnstr e Infor e Ch e 1 (urn) Mec Eqp EltJGp 

Mnt Com/Pel Corn/Cia C Ap; 

-4 (quatro) Aux Com/Tu Cmdo/Gp Corn das Cia Fuz; 

- Aux Com/Tu Cmdo/Gp Com/Esqd Fuz Mec; e 

- 2 (dois) Sgt do GptOpFuzNav. 

(b)BRAENGCOY 

- Cmt Gp Com/Pel Cmdo: 

- Aux Corn/lu Corn, 1 (urn) Aux Mec Eqp Eli e I (urn) Op Corn. 

(3) Encargo de realizaçao: 2  SCh/COTER, corn apoio do Centro de Comunicaçöes e 

Guerra Eletrônica de Exército (CCOMGEX). 

(4) Locais: 2  SCh/COTER e CCOMG EX. 

(5) Duracao: 12 (doze) dias. 

c) Estágio de Inteligéncia 

(I) Objetivo: difundir e nivelar conhecirnentos para o desempenho das funçOes 

relacionadas ao Sistema Operacional de lnteligência (Sist mug) do Contingente. 

(2) Participantes: oficiais e pracas integrantes do Sist IntIg do BRABAT [14 (quatorzc) 

militares do EB e 3 (trés) militares da MB] e da I3RAFNGCOY [3 (trés) militares]. nâo podendo 

exceder o lirnite de 20 (vinte) militares: 
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(a)BRABAT 	 t 

	

-I 	 - G2 (MB). Adj (32, Adj (33. Adj (39. Of Intig DOPaz. 2 (dois) Mil DOAI. 2 (dois) SCmt 

Cia Fuz. SCmt Cia C Ap. SCrnt Esqd Fuz Mec, e l(um) Of do GptOpFuzNav; e 

-4 (quatro) Aux lntlg/Gp 62/Pd Cmdo/Cia C Ap e I (urn) Sgt do GptOpFuzNav. 

(b) BRAENGCOY 

-G2;e 

- 2 (dois) Aux Intlg/Tu Op Intig/Pel Cmdo. 

(3) Encargo de realizacAo: Centro de Inteligéncia do Exército (CIE). 

(4) Local: CIE. 

(5) Duraco: 5 (cinco) dias. 

d) Estágio para Assessoria Juridica do BRABAT 

(I) Objetivo: difundir e nivelar conhecimentos para o desempenho das funçôes 
Sd 

	

Sd 

	 relacionadas ao cargo de assessor juridico do Contingente. 

	

-Sd 

	 (2) Participantes: oficiais e praca integrantes da Assessoria JurIdica do BRABAT e 

GptOpFuzNav 13 (trés) militares]: 

	

1 	 - Assessor JurIdico do EM Especial; 

- Auxiliar Juridico do Gp  Cmdo/PeI Cmdo/Cia C Ap; e 

- Assessoria Juridica do GptOpFuzNav. 

(3) Encargo de realizaçAo: Assessoria JurIdica do COTER. 

	

-4 

	 (4) Local: 33  SCh COTER 

(5) DuraçAo: 3 (trés) dias. 

e) lnstruçao de OperacAo e ManutencAo Bãsica do Portal de lnteligéncia Operacional (Plop) 

	

Sd 
	 (I) Objetivo: difundir e nivelar conhecimentos para o desempenho das funçöes 

relacionadas ao PlOp. 

(2) Participantes: integrantes da 2 SeçAo do BRABAT (3 militares): 

	

-4 	 (3) Encargo de realizaçAo: EMCFA. 

(4) Local: Ministério da Defesa (SC2). 

(5) Duração: 2 (dois) dias. 

2) No Rio de Janeiro 

a) Estágio para Tradutores e Intérpretes Militares (ETIMIL) 

	

1 
	 (I) Objetivo: difundir e praticar as técnicas utilizadas por intérpretes militares. 

—I 

-1 

-I 
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(2) Participantes 

(a) BRABAT 

- Intérpretes de lingua inglesa: 7 (sete) vagas. 

- Intérpretes de lingua francesa: 3 (trés) vagas. 

(b) BRAENGCOY 

- lntérpretcs de lingua inglesa: 2 (duas) vagas. 

- Intérpretes de lingua francesa: 2 (duas) vagas. 

(3) Encargo de realização: CCOPAB. 

(4) Local: CCOPAB. 

(5) Duraço: 4 (quatro) semanas [Ensino a Distância (EAD)] e 5 (cinco) dias (Prcsencial. 

(6) Observacâo: ao final do ETIMIL os eslagiârios serAo avaliados e. caso sejam 

reprovados, nào poderAo integrar o CONTBRAS e serAo substituidos por militares reservas. 

b) Estâgio de Preparacào de Comandantes e Estado-Maior em OperacOes de Paz (EPCOEM) 

(I) Objetivo: difundir e nivelar conhecimentos sobre a MINUSTAH, do core Pre-

Deployment Training Materials (CPTM) e das Técnicas de Procedimento Padro (TPP). 

(2) Participantes 

(a) BRABAT [17 (dezessete) militares do F.B. 2 (dois) militares da MB e 3 (trés) 

militares da FAll 

- Cmi, SCmt, 61, MI 61.62 (MB). Adj 62. 63, 2 (dois) Adj 63 (sendo I da FAB). 

04. Adj 64. 06 (MB). Adj 06, 69 (FAB). Adj 69. 0 Lig FAB, 010. Ch CLACH. Cmt DOAI. Cmt 

DOPaz. Asse Jur e Of Fin. 

(b) BRA ENGCOY 7 (sete) vagas 

- Cmi SCmt. 01, G2/G3. 64.69/010 e Tesoureiro. 

(3) Encargo de realizaçâo: CCOPAB. 

(4) Local: CCOPAB. 

(5) DuraçAo: 5 (cinco) dias. 

c) Estágio de Preparacao de Comandantes de Subunidade e Pelotão (EPCOSUPEL) 

(I) Objetivo: difundir e nivelar conhecimentos sobre a MINUSTAH. do CPTM e das TPP 

(instruçao por nivel). 

(2) Participantes 

(a) BRAI3AT 30 (trinta) vagas 

- 63 e I (urn) Adj 03. 
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- Cmi e SCmt SU. Cmi Pei e Cmt DOPaz. 

(b) BRAENGCOY 10 (dez) vagas 

- Cmi Pel, SCmt Pei Ap e Adj Pei. 

(3) Encargo de realização: CCOPAB. 

(4) Local: CCOPAB. 

(5) DuraçAo: 12 (doze) dias. 

d) Esiágio de Cooperação Civil-Militar (CIMIC) 

(1) Objetivo: difundir e nivelar conhecimentos para o desempenho das funcoes 

relacionadas ao Sistema de Assuntos Civis (Sist As Civ) do Contingente. 

(2) Participantes: of'iciais e pracas integrantes do sistema CIMIC do BRABAT [9 (nove) 

militares do ER. I (urn) militar da FAR e 3 (trés) militares da MBJ e da BRAENGCOY 3 (três) 

militares. 

(a) BRABAT 

- 69 (FAR). Adj G9. 4 (quatro) SCmt SU, SCmt DOPaz, SCmt DOAI e I urn) Of 

I GptOpFuzNav: 

	

—I 
	 - 2 (dois) Aux As Civ Gp 69/ Pei Cmdo/ Cia C Ap e 2 (dois) Sgt GptOpFuzNav. 

(b) BRAENGCOY 

- Of Corn Soc e 2 (dois) Aux Corn Soc. 

(3) Encargo de realização: CCOPAB. 

(4) Local: CCOPAB. 

(5) Duracâo: 5 (cinco) dias. 

e) Estágio de Patrimônio 

(I) Objetivo: difundir e nivelar conhecimentos para o desempenho das funçes 

	

1 
	

relacionadas ao controle do patrimônio do Contingente. 

(2) Participantes: Olicial de Património (Of Patm) e Auxiliar de Patrirnônio (Aux Palm) 

quando houver o rodIzio desses militares. 

(3) Encargo de realizaçâo: Base de Apoio Logistico do Exército (Ba Ap Log Ex). 

(4) Local: Ba Ap Log Lx. 

(5) Duracâo: 15 (quinze) dias. 

1) Eságio de Logistica e Reembolso em Operacôes de Paz 

	

/ 
	 (I) Objetivo: difundir e nivelar conhecimentos para o desempenho de militares 

	

—I 
	

integrantes do Sistema Operacional Logistico (Sist Log) e dos setores administrativos do Contingente. 

'1 
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(2) Participantes: oticuaus integrantes do Sist Log e dos setores administrativos do 

BRABAT [12 (doze) militares do EB. 5 (cinco) militares da MB e 2 (dois) militares da ] e da 

BRAENGCOY 4 (quatro) militares: 

(a) BRABAT 

- 61, I (urn) Adj (ii (MB). (14. 2 (dois) Adj (14 sendo I (urn) da MB. 0 Fin, Ch 

CLACH; Adj CLACH, 0 Lig FAB e Aux 0 Lig FAB: 

- Cmt Cia C Ap. Enc Mat Cia C Ap, e 2 (dois) Of GptOpFuzNav; e 

- Sgt Aj (Op G 1), 2 (dois) Aux Log/Pel Cmdo/Cia C Ap. Aux Of Fin e I (urn) Sgt 

CiptOpFuzNav. 

(b) BRAENGCOY 

- 61.64. Aux 64 e Aux 0 Lig COLOG (CLAd-). 

(3) Encargo de realizaçAo: CCOPAB. 

(4) Local: CCOPAB. 

(5) Duracâo: 12 (doze) dias. 

3) Em Caçapava 

a) Estágio de Preparaco de Comandantes de Grupo de Combate (EPCOGC) 

(I) Objetivo: difundir e nivelar conhecimentos sobre a MINLJSTAH. do CPTM e das TPP 

(instrucAo por nivel). 

(2) Participantes 

(a) BRABAT: Cmt GC 

(b) BRAENGCOY: a cargo de DEC em coordenação corn o BRABAT 

(3) Encargo de realizaçâo: Coordenador do Preparo corn a participacAo do CCOPAB. 

(4) Local: I2  Bda infL. 

(5) DuraçAo: 5 (cinco) dias. 

(6) Seri realizado na segunda semana do EPCOSUPEL. 

b) Outros estágiosjulgados pertinentes. 

n. InstrucOes Especiticas 

I) lnstruçAo de Coordenacão do Apoio Logistico ao Contingente (ICALC) 

a) A cargo EMCFA. para integrantes do 01. 64 e CLACH. na  Base Aërea do cIaleao. tern par 

objetivo apresentar os dados básicos de planejamento para o transporte de material e de pessoal na 

aeronave C-130, bern como orientar as unidades do EB na preparaco dos seguintes documentos: 

Personnel Boarding (argo Load List. Dangerous (wo Load Lisi e Manifesto de Embarque de Pessoal 
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b) Corn duraçâo de 5 (cinco) dias. deverão participar desse evento os militares do Exército 

envolvidos corn as atividades de planejamento e preparacäo do material e de confecçAo das listagens de 

pessoal a ser embarcado cm acronave da FAR. conforme segue: 

(I) BRABAT 

(a) ICALC GI: GI. 2 (dois) Adj CI sendo I (urn) da MB, Sgt Aj, 2 (dais) Aux CI. 0 Lig 

FAB, Aux 0 Lig FAR e 0 Lig MB. 

(a) ICALC G4: G4,4 (quatro) Adj G4 sendo I (urn) da MB. 2 (dois) Aux Log, Ch CLACH. 

Adj CLACH e Aux 0 Lig FAR. 

(2) BRAENGCOY 

(a) ICALC C I: C I. Sgt Aj e 2 (dais) Aux C I. 

(a) ICALC G4: G4. AdJ G4, 3 (tres) Aux Log. I (urn) Aux AImx, Aux 0 Lig COLOG 

(CLACII) e 2 (dois) Auxiliares de Compras. 

C) Além dos procedimentos para confecção da mencionada documentaçâo. haverá apresentaç)es 

sobre o equipamento do Sistema do Correio Aéreo Nacional (SISCAN). prática da montagem de carga 

sobrepalleis e instruçôes sobre outros assuntos relacionados as atividades logisticas de material c pessoal. 

2) Instruçâo de Emprego do DOPaz e do I)OAI. 

Esta instruçAo será conduzida ern Goiãnia. a cargo do C Op Esp. sob coordenacão do C M P. em 

urn dia. e destina-se a familiarizar a Cmi. o SCmt. o G2. o G3. integrantes do DOPaz e do DOAI, acerca 

das particularidades do emprego do DOPaz e do DOA  em proveito do CONTBRAS Haiti. 

3) Estágio de operador de empilhadeiras para o I3RABAT. 

Este estágio. a cargo do Centro do Correio Aéreo Nacional (CECAN). na Base Aérea do 

Galeäo. sob coordenaçâo do EMCFA, realizada em 5 (cinco) dias. destina-se a capacitar as militares - em 

principio do Pei Sup - que operarAo empilhadeiras no BRABAT acerca da operaçAo e manutençâo de 

-' emplihadeiras e a paletizacâo da carga (peso. cubagem e conhecirnento das aeronaves). 0 Coordenador do 

Preparo deverá encaminhar ao COTER a relacão contendo posto/graduacAo. name completo e funçAo de 4 

(quatro) militares. na  data prevista no Anexo 'D". Realizado no Centro de Transporte LogIstico da 

Aeronãutica (CTLA). no Rio de Janeiro. telet'one de contato (21) 2117 7611 ou 2117-7621. 

4) lnstruço para confecço dc passaportes 

- 	 A cargo do Gab Cmi Ex, conforme a letra k.. do no 5., desta Diretriz. 

o. Relaiório do Preparo do BRABAT/BRAENGCOY 

Ao Final do periodo de preparacâo, corn objetivo de apontar oportunidades de meihoria c 

1 
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difundir as melhorcs práticas adotadas. os Coordenadores do Preparo cnviario o rcIatórlo ' do preparo 

para o COTER, ate o término da ültirna semana de reaiuste.  conforrne modelo constante no Anew 
-I 

-d 

p. Registros do Pessoal do CONTBRAS 

I) Tendo em vista o suporte documental envolvendo ex-integrantes dos CONTI3RAS os 

Coordenadores do Preparo deverâo adotar as seguintes providências: 

a) publicaçâo em BI da rclacâo nominal dos participantes de atividades importantes do 

Contingente, como estãgios. realizaçâo de vacinacAo. de avaliaçâo fisica. de avaliaçäo psicológica e de 

inspeção de saüde, entrega de tichas/termo/contralo previstos e realizaçAo dos módulos de tiros: e 

b) digitalizaçao e o arquivamento digital e também por melo fisico da documentaçäo referente 

ao pessoal do Contingente, part icularmente. a Ficha de Aproveitamento da lnstrução Individual de Forca de 

Paz. a Declaração de Voluntariado. a Ata da lnspeçâo de Sa(ide, a Ficha de Beneficiãrios para Reembolso 

da ONU. o Termo de ManutencAo de Sigilo e o Contrato de Cessão de Imagem. 

2) Os militares selecionados para integrar o CONTBRAS deverão atualizar suas declaraçöes de 

beneficiãrios e os seguros de vida porventura existentes, cabendo aos Coordenadores do Preparo fiscalizar a 

execuço dessa atividade. 

3) A tim de atender aos parâmetros da ONU quanto aos antecedentes criminals de seus integrantes, 

o CONTBRAS deverã confeccionar o Certificado de Antecedentes Criminais de cada componente do 

contingente, mantendo-os em arquivo e remetendo tais certiticacôes pam o COTER. em urn documento 

digital ünico (nâo individualizado), tomando como base nos modelos constantes no Anexo "L". 

6. SOLICITACOES AOS OR(;AOS ENVOLVI DOS 

a. Gab Cmt Ex 

I) Selecionar e indicar: 

a) Cmt e SCmt das OM F Paz: 

b) os medicos, dentistas e intérpretes previstos pam integrarem o BRABAT e a BRAENGCOY. 

de acordo corn o previsto nos Anexos 'A' e "B" e Apd. desta Diretriz, observando os prazos constantes nos 

Anexos "D" e "E". Dentro do possivel. esses militares devero, respeclivamente. possuir especialidades 

diferentes; 

c) os militares previstos pam integrarem o I3RABAT, de acordo corn o previsto no Apéndice 

Unico ao Anexo A" (cargos do BRABAT a serem preenchidos por outros órgos), observando OS prazos 

constantes no Anexo "D": e 
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d) os militares previstos para integrarem a BRAENCOY. de acordo corn o p visto no 

Apndice Unico ao Anexo B' (cargos da BRAENGCOY a serem preenchidos por outros órgãos). 

observando os prazos constantes no Anexo "F". 

2) Ficar em condiçôes de selecionar e indicar o pessoal necessário para o completamento do 

Contungente. mediante sohcitacâo formal do COTER oruginada pelo C Mu A/I)EC responsãvel pela sua 

seleçâo, observando para este firn os praZOS previstos nos Anexos "D" e "F". 

3) Informar ao COTER o nome do 0 Lig Gab Cmi Ex autorizado a realizar as coordenaçôes 

necessárias corn este OL)Op para as atividades do preparo do BRABAT e da BRAENGCOY. 

4) Planejar, coordenar e executar a Preparacâo Administrativa do Contingente. de acordo corn o 

previsto na letra k., do no 5. 

b.DGP 

I) Propor ao COTER, quando necessário, medidas e providéncias na area do pessoal que 

devam ser adotadas para que a preparacão do Contingente seja a mais completa e eficaz. 

2) Estudar a possibilidade de priorizar a classiticação de militares nas OM previstas para 

ceder pessoal para o Contingente, visando evitar soluçAo de continuidade no cumprimento das 

missôes que Ihes são afetas. 

3) Estabelecer diretrizes para a avaliação médico-sanitária dos integrantes do Contingente. 

4) Informar ao COTER o norne do 0 Lig, desse ODS, autorizado a realizar as coordenaçoes 

necessárias corn o COTER para as atividades do preparo do BRABAT e da BRAENGCOY. 

5) Designar. mediante proposta envuada pelo COTER, as CPTMP para que organizern o 
1 

BRABAT e a BRAENGCOY, exercendo trabaihos junto a 12' Bda lnf I e ao DEC. respect ivamente. 

corn a corn posicão prevista na letra 1.. do no 4, da presente Diretriz. 

6) Realizar a pagamento de ajuda de custo aos militares enquadrados no nómero anterior, 

observando o previsto na Portaria no 121-EME, de 25 dejunho de 2013. c no R-50 - Regulamento de 

Movirnentaçâo para Oficiais e Pracas do Exército. 

c. Departamento de Educacão e Cultura do Ixërcito (DECEx) 

I) Autorizar as Iigacoes diretas do CPAEx c do IPCFEx corn o COTER e corn os 

Coordenadores do Preparo do BRABAT e BRAENGCOY designados pelo CMSE c pelo DEC. a tim 
—/ 

de facilitar a adocao de providências necessãrias ao preparo. 

2) Propor ao COTER. quando necessário, medidas c providências na area de ensino, 

avaliaçao psicolôgica e preparo fisico, que devam ser adotadas para que a preparaçao do Contingente 

seja a mais completa e eficaz. 

-I 

—I 
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3) Autorizar a participacão de urn representante do CPAEx nas reuniOes iniciais Ito preparo 

do BRABAT e da BRAENGCOY, conforme Os Anexos D" e 

4) Informar ao COTER o nome do 0 Lig. desse ODS, autorizado a realizar as coordenacöes 

necessárias corn o COTER para as atividades do preparo do BRABAT e da BRAENGCOY. 

5) ParticipacAo do CPAEx 

a) 0 CPAEx. em ligacAo direta corn o COTER. é rcsponsãvcl pela avaliaçâo e pelo 

acompanhamento psicológico dos integrantes do CONTBRAS Haiti. 

b) A estimativa das necessidades de recursos do CPAEx para a execuçâo de suas 

atividades em apoio ao preparo serAo repassadas pelo CPAEx diretamente ao COTER, a tim de 

permitir a respectiva descentralizaçAo. Os recursos financeiros neccssários devem ser informados. 

discriminadamente. por evento e por ND. 

d.COLOG 

I) 	Propor ao COTER, quando necessârio. medidas e providéncias que devam ser adotadas 

na area da logIstica, para que a preparacâo do Contingente seja a mais completa e eficaz. 

2) Confeccionar/atualizar a documento 'Diretriz LogIstica de Preparo do CONTBRAS". a - 

rim de ser inserido como Anexo "N", desta Diretriz, prevendo a sua aprovaço e distribuico ate a data da 

Reunião Inicial do Preparo do BRABAT. 

3) Autorizar a participacAo de urn representante ou uma equipe de representantes. desse 

ODS, nas reunies iniciais do preparo do BRABAT e da BRAENGCOY. de acordo corn os Anexos 

'SD' e 	E". 

4) Autorizar as ligacöes da Ba Ap Log Ex corn as Coordenadores do Preparo do BRABAT e 

da BRAFNGCOY, a urn de permitir a coordenaçâo das instruçOes de preparo nos assuntos 

relacionados ao controle fisico e patrimonial da carga dos contingentes. por intermédio do apoio da 

Subseção de Controle Patrimonial da Forca de Paz (SSeç Ct Patr F Paz). 

5) Reforcar o Quantitativo de Rancho (QR) e o Quantitativo de Subsisténcia (QS) das OM 

envolvidas no preparo do BRAE3AT e BRAF.NGCOY, de acordo corn a indicacâo a ser apresentada 

pelo C Mu A/DEC. 

6) Selecionar e indicar Os militares previstos para integrarem a CI.ACII. de acordo corn o previsto 

no Apéndice ao Anexo 	A" (cargos do BRABAT a serem preenchidos por outros órgAos), observando o 

prazo constante no Anexo 'D". 

7) lnf'ormar ao COTER o nome do 0 Lig. desse ODS. autorizado a realizar as coordenaçôes 

neccssárias corn o COTER para as atividades do preparo do BRABAT e BRAENGCOY. 

- 

- 
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e. DEC/Coordenador do Preparo 

I) Designar a Coordenador do Preparo c o Of Fin da BRAENGCOY. 

2) Encaminhar ao COTER. por intermdio do Coordenador do Preparo, 0 planejamento 

completo do periodo de preparacao do Contingente, observando as imposicôes constantes do Anexo 

E' (Quadro (leral de Atividades da E3RAENGCOY). desta Diretriz. 

3) Providenciar o recrutamento dos militares voluntários dos C Mil A designados pelo Gab 

-J 
	 Cmi Ex para este tim. coordenando e supervisionando o desenvolvimento das medidas de selecào do 

pessoal, de forma a estruturar o Contingente e atender as necessidades de preenchimento do QC da 

-I 
	

BRAENGCOY, conforme a letra d., do n° 5. e o Anexo SB'. 

4) Receber do Gab Cmi Ex, a indicaçâo de pessoal necessário (militares especializados) para 

completar a BRAENGCOY, observando, para este rim, os prazos previstos no Anexo "E". 

5) Solicitar ao DGP, por intermdio do COTER. a designaçAo dos militares da HRAENGCOY 

para integrarem a CPTMP, conforme Anexo "E" 

6) Providenc jar para que os militares selecionados para compor os conhingentes sjam liberados 

das rotinas nas suas OM de origem, a tim de que possam participar na plenitude das atividades do preparo. 

1  7) Prever a execução de exames medicos e laboratoriais. bern como a execuçâo de inspeçâo de 

saude. como primeiros eventos a serem desencadeados por ocasiâo do inicio das atividades de preparaçâo 

do Contingente, observando as orientacOes constantes da letra C. do n° 5. 

8) Coordenar e supervisionar as atividades de ensino de idiomas, avaliaçâo e preparacâo 

psicologica. conforme o prescrito nas letras f. c g., do n° 5. 

9) Planejar e coordenar a vacinaçâo da tropa diretamente corn os órgâos vinculados ao PNI 

do Ministério da Saüde e, no caso das vacinas TYPHIM VI e contra o Calera, corn o MD. por 

-I 

	

	
intermédio do COTER e EME. Neste intuito, verificar as prescriçôes constantes na letra g., do n° 5. e 

nos Anexos 'E" e 'K'. 

-d 
	

10) Estabelecer. ao  longo do tempo de preparaçAo, urn sistema de apoio e informaçao as familias 

dos militares integrantes do Contingente. buscando atender ao prescrito nos no 5. e 7. da proposta de 

Programa de Atendimento Social as Familias dos Militares e Servidores Civis Participantes de 

Missôes Especiais (PASFME), a tim de manter e aperfeicoar esse programa por ocasiâo do 

cumprirnento da misso no Haiti. 

I I ) Coordenar corn os C Mil A a utilizaçao do canal técnico para estabelecer ligação direta 

-í 
	corn as organizaçOes militares de Engenharia encarregadas do preparo, bern como corn as OM quc 

-I 
	serào contribuintes de pessoal. 

-I 
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12) Coordenar corn o COLOG as providências sobre os recursos logIsticos neessãrios a --

execuço da preparacão do Contingente para o cumprimento da missão, observando a premissa de - 

que as condiçOes de treinamento devem ser as mais próximas da realidade encontradas no Haiti, 

quanto ao emprego de armamentos, de equipamentos individuals e coletivos, de viaturas e de 

material de engenharia. 

13) Realizar o planejamento, a montagem e a execuçäo do EBOP. sob orientacão geral do 

COTER e orientaçâo técnica do CCOPAB e corn o apoio do CAAdEx. em local a ser definido por 

esseODS. 

14) Apoiar o CCOPAB no planejamento e na execuço do EAOP, sob orientaço do COTER. 

15) Controlar a captura e difusAo de imagens relativas ao preparo da tropa. 

16) Apoiar representantes do COTER e do MD em visita de acompanhamento ao EBOP e ao 

EAOP. 

17) Estabelecer urn sistema de apoio a famIlia de militares envolvidos em sinistros, dando 

conhecimento aus familiares sabre o funcionamento do sistema antes do embarquc para a rnissAo. 

I 8) Encaminhar ao COTER. após o término da preparaco e antes do embarque. urn relatório 

final. contendo os dados relacionados ao preparo dos contingentes, conforme o Anexo 'M". 

19) Cumprir e fazer cumprir. rigorosarnente. par intermédio do Coordenador do Preparo. as 

determinaçöes e prazos constantes do Anexo "E" (Quadro Geral de Atividades da BRAENGCOY). 

f.CMSI 

I) Publicar em I3oletim Interno a designacão do Cmt 12  Bda Inf L como Coordenador do 

Preparo. 

2) Designar o Oticial de I igacâo do CMSE corn a COTER. 

3) Autorizar as ligacoes diretas entre o Coordenador do Preparo e o COTER. a tim de atender ao 

princIpio da oportunidade na rernessa das informaçOes necessárias ao desenvolvimento do preparo e 

permitir a cumprimento dos prazos constantes do Anexo "D'. 

4) Encaminhar ao COTER, par intermédio do Coordenador do Preparo. o planejamento 

corn pleto do periodo de preparacâo do Contingente, observando as imposicôes constantes do Anexo 

IY . . 

5) Providenciar a recrutamento dos militares voluntários no ãmbito do CMSE, coordenando - 

e supervisionando o desenvolvirnento das medidas de seleçAo do pessoal. de forma a estruturar a 

Contingente e atender as necessidades de preenchimento do QC do BRABAT. conforme Anexo A". 

6) Receber do Gab Cmt Ex a indicaçao de pcssoal necessãrio (militares especializados) para 
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completar o BRABAT. observando. para este tim. Os prazos previstos no Anexo 'D". 

 Solicitar at)DGP. pot intermédio do COTER. a designaçäo dos militares do B
q- 

7) BAT para 

integrarem a CPTMP. conforme Anexo "D". 

8) Providenciar para que os militares selecionados para compor o Contingente sejam liberados 

das rotinas nas suas OM de origem. a tim de que possam participar na plenitude das atividades do preparo. 

8) Prever a execuço de exames medicos e Iaboratoriais, bern coma a execuçäo de inspecão de 

saüde, como primeiros eventos a serem desencadeados por ocasiâo do inicio das atividades de preparacâo 

do Contingente. observando as orientaçöes constantes da letra f.. do n° 5. 
9) Planejar. coordenar e supervisionar as atividades de avaliaçâo e preparacAo psicolégica e 

fisica, conforme o prescrito nas letras h. e i.. do n° 5. 
10) Planejar, coordenar e supervisionar as atividades de cnSino de idiomas. con forme Anexo 

II) Planejar e coordenar a vacinacâo da tropa diretamente corn os órgAos vinculados ao PNI 

do Ministério da Saáde e. no caso das vacinas TYPHIM VI e contra o Cólera, corn o EMCFA. por 

intermédio do COTER e EME. Neste intuito. verificar as prescriçöes constantes na letra h.. do no 5. c 

nos Anexos "D" e K", tudo desta Diretriz. 

12) Estabelecer, ao longo do tempo de preparacAo, urn sistema de apoio e informacao as famIlias 

dos militates integrantes do Contingente, buscando atender ao prescrito nos n° 5. e 7. da Proposta do 

PASFME, a rim de manter e aperfeicoar esse programa por ocasiâo do cumprimento da missâo no 

Haiti. 

13) Coordenar corn o COLOG as providéncias sobre os recursos logisticos necessários a 

execução da preparacAo do Contingente para o cumprimento da missAo, observando a premissa de 

que as condiçOes de treinamento devem ser as mais próximas da realidade encontradas no Haiti, 

quanto ao emprego de armamentos, de equipamentos individuais e coletivos e de viaturas. 

14) Planejar a adaptacAo de instruçào a ser ministrada ao Pet FAB. em OM de Infantaria do 

CMSE, em periodo anterior a preparacâo das OM do ExCrcito. de acordo corn Ordem de Instrucâo a 

ser encaminhada. oportunamente. pelo COTER. incluindo no PDR do Contingente as necessidades 

para essa atividade. 

15) Planejar o preparo do Pei FAIL a ser realizado em uma das OM Polo de 1nstruço. 

durante o periodo de preparaçâo das OM do ExCrcito. incluindo no PDR do Contingente as 

necessidades para essa atividade. 

16) Supervisionar a execuço do EBOP, sob orientaçâo geral do COTER e orientaçâo tecnica 



-I 

-d 

(Diretriz de Preparac%o Especitica de Tropa para Missão de Paz, de Junho de 2O6 . 	 II 29 

do CAADEx. ou delegar tal atividade para a Coordenador do Preparo. 

17) A polar o CCOPAB no planejamento e na execucAo do EAOP. sob orientaçAo do COTER, 

coordenando, quando necessário. corn o COMGAR c o EMAER. 

I 8) Controlar a captura e a difusâo de imagens relativas ao preparo da tropa. 

19) Apoiar representantes do MD em visita de acompanhamento ao EAOP. 

20) Estabelecer urn sistema de apolo a famulia de militares envolvidos em sinistros. dando 

conhecimento aos familiares sobre o funcionamento do sistema antes do embarque para a missão. 

21) Encaminhar ao COTER, após o termino da preparacAo e antes do embarque. urn relatório 

final, contendo os dados relacionados ao preparo do Contingente, conforme o Anexo 'M". 

22) Cumprir e fazer cumprir rigorosamente. por interrnãdio do Coordenador do Preparo do 

BRAE3AT, as determinacôes e prazos constantes do Quadro Gera] de Atividades do BRABAT (Anexo 

23) Autorizar as tigacoes das OM indicadas para apolar as atividades de Avaliaçôes 

Psicológica e FIsica corn o Coordenador do Preparo do BRAI3AT. para a realizaçAo das atividades de 

preparo do Contingcnte. de acordo corn o contido nesta Diretriz. 	 S.., 

g. Comando Militar do Leste (CML) 

I) Para fins desta Diretriz. o CCOPAB e o CAAdEx manterâo ligacAo direta corn o COTER 

e corn os Coordenadores do Preparo do BRA BAT e BRA ENGCOY. 

2)CCOPAB 

a) 0 CCOPAB. sob supervisäo e orientaçâo direta do COTER e em Iigacâo direta corn os 

Coordenadores do Preparo do CONTBRAS Haiti. designados pelo CMSE e DEC. e responsive[ pelo 

planejamento e conducAo do EPCOEM do BRABAT/BRAENGCOY. do EPCOSUPEL do 

BRABAT/BRAENGCOY (instrucAo por nivel do CPTM e das TPP. do Estágio de CIMIC. do Estágio -' 

de LogIstica e Reembolso em Operac(les de Paz e do ETIMIL. 

b) 0 CCOPAB., também sob orientaçAo do COTF.R. de acordo corn o planejamento e a 

coordenacAo do CMSF. e do DEC. é responsável pela orientaçäo técnica e selecAo de objetivos de 

adestramento do EBOP e montagem c conduçAo do EAOP do BRABAT e da BRAENGCOY. 

respectivamente. Para tanto, dentre outras atribuicöcs. deverâ enviar documento orientador aos Crnt 

OM F Paz relativo ao EBOP, e selecionar os Observadores. Controladores e Avaliadores (OCA) 	, 

(oficiais e pracas) que atuarAo no EAOP. formulando a solicitaçâo para autorizaçao de participaçâo 

diretamente aos C Mil A enquadrantes corn prioridade para os Oltimos que tenham retornado. 

c) 0 CCOPAI3, também sob orientação do COTER, de acordo corn o planejarnento e a 
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coordenacâo do C Mil A e do DEC. ë responsável pela montagem e conducão dos Est gios para o 

BRABAT/GptOpFuzNav e para a BRAENGCOY. respectivamente. Para tanto. dentre outras 

atribuicôes. devera selecuonar instrutores nao pertencentes ao CCOPAB (oficiais e pracas). que 

atuarAo nos Estágios, formulando a solicitacäo para autorização de participacao diretamente aos C 

Mil A enquadrantes corn prioridade para os iiltimos que tenham retornado. 

d) A estimativa das necessidades de recursos para participacAo do CCOPAB nas 

mencionadas atividades de preparo serAo repassadas pelo CCOPAL3 diretamente ao COTER. a fim de 

permitir a respectiva descentralizacAo. Os recursos financeiros necessários devem ser informados. 

discriminadarnente, por evento e por ND. 

e) As Ordens de tnstrucão relativas aos Estágios conduzidos pelo CCOPAB sero 

enviadas diretamente ao COTER ate 15 (guinze) dias antes de suas respectivas datas de inIcio. 

1) Mediante solicitação do Coordenador do Preparo e devidarnente autorizado pelo 

COTER. o CCOPAB poderá preparar e ministrar outros estágios ou treinamentos em proveito do 

BRABAT e BRAENGCOY. dentro de suas possibilidades. 

3)CAAdEx 

a) 0 CAAdEx. sob supervisâo e orientaçâo direta do COTER e em ligacâo direta corn os 

Coordenadores do Preparo das OM F Paz do CONTBRAS Haiti, apoiará. mediante solicitaçAo e 

coordenaçAo desses (iltimos. o treinamento da tropa no EBOP. 
1 	

b) A estimativa das necessidades de recursos para participacAo do CAAdEx nas 

mencionadas atividades de preparo serAo repassadas pelo CAAdEx diretamente ao COTER, a firn de 

permitir a respectiva descentralização. Os recursos financeiros necessários devem ser informados. 

discriminadamente. por evento e por ND. 

7. PRESCRIçOEs IMVERSAS 

a. A urn de permitir a participacâo dos Of/ST/Sgt selecionados como OCA/instrutores durante a 

execucAo do EAOP e dos estagios. solicita-se aos C Mil A a liberaçAo destes militares. Para tanto, 

cabe ao CCOPAB selecionar os militares e remeter diretamente aos C Mil A a solicitaçâo para a 

participacâo dos mesmos. 

b. Caso necessãrio, sero expedidas orientaçOes complementares a esta Diretriz, a tim de viabilizar a 

execucAo do preparo do BRABAT e da EIRAENGCOY. 

c. lodos os militares envolvidos nas atividades de preparação do Contingente devem ter 

conhecirnento dos procedimentos e das normas de seguranca previstas no CapItulo 7 (Prcvençào c 

-I 
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Seguranca), do Sistema de Instruçâo Militar do Exército l3rasiteiro/2012 (S(MEB/2012) 	Portaria 

n°009-COTER.de 19Dez II. 

d. F vedada a participacAo. nos diversos estãgios e instrucöes. na  condiçâo de instruendo, de 

militares que nâo estejam prë-selecionados (titular ou reserva) para o contingente, sem a autorização 

prévia deste ODOp. 

e. As demandas que impliquem na presenca, junto a 12 Bda Inf L ou an DEC. de pessoal iiiio 

previsto na CPTMP (Nr 4, letra f) deverAo ser atendidas durante concentraçôes intermediárias da tropa, 

planejadas pelos respectivos comandos das OM F Paz, em periodos no superiores a 15 (quinze) dias, näo 

havendo designacao para ComissAo e. consequentemente. nâo gerando direito an recebimento de ajuda de 

custo ou ser atendida por militares oriundos da própria sede do preparo. 

f. A situação 'â disposicào' não con figura modalidade de movimentaçäo (Art 3° do R-50), não 

gerando. em consequncia, direito remuneratório. Cada militar. excetuando-se os designados em Boletim 

do DGP. deve realizar o preparo em sua própria guamicão, sendo essa uma das sedes do preparo, caso 

contrário. nan podera ser designado para compor o CONTI3RAS. 

g. Considera-se sede do preparo. a guamicâo encarregada pelo Coordenador do Preparo de realizar o 

preparo de tropa do CONTBRAS de valor Pei ou superior. 

h. As orientaçôes referentes aos procedimentos a serem adotados para o planejamento e gestao 

dos recursos financeiros destinados a preparacAo do BRA BAT constam do Anexo O". 

L 0 COTER autoriza o pagamento da gratificacão de representacAo para os militares, desde 

que em conformidade corn o previsto no Decreto no 8.733. de 02 Maio 16, e no Decreto Presidencial 

4307. de 18 Jul 02 - que regulamenta a Medida Provisória n° 2.215-10, de 31 Ago 01) e a Port n° 

386, Cmt Ex. de 07 Ago 01. No entanto, tal direito origina-se na publicacAo em Boletim Interno pelo 

C Mil A. 

j. Corn base na Port n° 386, Cmt Lx. de 07 Ago 01. será publicada no Boletim Interno do 

CMSE/DEC a autorizaçâo, por solicitaçao do Coordenador do Preparo. para o pagamento da 

gratilicacao de representacâo para os integrantes do CONTBRAS amparados na portaria supracitada 

nas seguintes situaçôes: em ate 2 (duas) concentraçôes de SU. em I (uma) concentraçAo do 

I3RABAT e da BRAENGCOY, no EBOP e no IAOP. Tais recursos deverao ser planejados e 

solicitados pelo Cmt Mil A ainda este ano (A-I). conforme calendário especifico. 

k. A publicaçao acima citada será encaminhada para o Coordenador do Preparo que deverá 

enviar cópia para as OM que possuem militares envolvidos no preparo. para que as mesmas possam 

efetuar a publicacao da atividade e do periodo de realizacao e providenciar o saque do supracitado 

- 

-, 
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direiw rcmuncratório 

I. I)urante a conccntraçâo final. serâo ministradas instruçöes sobre -Sexual Exploitation and 

Abuse (SEA) Gender Perspect" para a Aço 4.3.32 que aborda a construçAo de estratégias de 

enfrentamento da violència baseada em gênero no contexto humanitário. atendendo a Resoluçào no 1325. 

de 2000. do Conselho de Seguranca das Naçôes Unidas. Tambëm serâo ministradas instrucôes sobre 

Child Protection in The United Nations. tudo a cargo do COTER. 

m. Deve-se buscar o emprego integrado das células 02. 06, 09, 010 e DOAI. 

n. Os Coordenadores do Preparo poderào relacionar outros militares do CONTBRAS para a 

realizacAo dos estágios desdc que empregando Os recursos financeiros já disponibilizados c coordenando 

corn o COTER para verificar se ha vagas disponIveis. 

o. 0 EAOP, cuja finalidade principal é verificar os nIveis de treinamento realizado. avaliando e 

certificando as diversas fraçöes de tropa e seçôes de EM das OM F Paz como urn todo, está fortemente 

baseado na presenca dos OCA que. corn sua experiència prévia no Haiti. conseguem transmitir o que ha de 

-I 

	

	 mais atual na respectiva IunçAo. Nesse mister. o CCOPAB tern encontrado. sistematicamente. dificuldades 

em convocar niilitares para essa contribuiçâo, notadamente por força de atividades de servico e 

-I compromissos assumidos em suas novas funçôcs no Brasil. Considerando o exposto, quando solicitado os 

C Mil A deveräo envidar esforços para liberar os militares corn experiências recentes em missäo de paz 

para participarem dos exercIcios como OCA. 

p. A tunção de ODLA seth exercida pelo Adj 63 do Exército (t3RABAT) e sua preparacäo será 

realizada pelo Centro de L)outrina/COTER. 

BrasIlia, DF. 06 dejunho de 2016. 

Gen Ex AKEN DE ALBUQUERQUE 
-I 
	

ComaIante de Operaçôes Terrestres 
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ANEXOS 

LISTAS DE DIsTRIBUIcA0 

Orgaos 
Internos 

- 

Orgaos Externos 	 Qut Qnt 

Gab Cmt Ex 	 CmtOpTer 
MD 	 SCmt Op Ter 
EMA 	 _L 1aSCI1 	 I 
EMAER 	 2 SCh 
Aditãncia do Exército nos Estados Unidos da America 	 I 	4*SCh 

EME 	 I 	C Dout 

Quadro de Cargos do L3RABAT (omitido para a BRAFNCiCOY) 
A Apéndice - Cargos do BRABAT a serem preenchidos por outros Orgaos (omitido para a 

BRAENGCOY)  
Quadro de Cargos da I3RAENGCOY (omitido para o I3RABAT) 

B Apéndice - Cargos da I3RAENGCOY a serem preenchidos por outros OrgAos (omitid 
para o BRABAT)  
Cronograma Geral do Preparo do 26° Contingente Brasileiro no Haiti 
Apèndice - Resumo do Preparo_ 

D Quadro Geral de Atividades do BRABAT (omitido para a BRAENGCOY) 
E Quadro Geral de Atividades da BRA ENGCOY (omitido para o BRABAT) 
F •Relaçâo de Assuntos da lnstruçâo Individual do BRABAT (omitido para a BRAENGCOY 
G Relacão de Assuntos da Instrucão Individual da BRAENGCOY (omitido para o BR_ 

H Preparo de Idiomas do Contingente Brasileiro no Haiti 
I Modelo da Ficha de Aproveitamento da !nstruçAo Individual de Forca de Paz 
J Modelo da DeclaraçAo de Voluntârio para Missão de Paz 
K Modelo da Relação de Necessidades de Vacinas para o Contingente Brasileiro no Haiti 
L Modelos de Documentos Referentes ao Preparo 	 - 

M Modem 	de Relatório Final do Preparo doContingcnte E!!k!ei!o  no Haiti_ 

N Logistica de Preparo do CONTBRAS (a cargo do COLOG) .j. Diretriz 
Planejamento e Gerenciamento de Recursos para o Preparo do Contingente Brasileiro no 
Haiti  

DGP 	 APIC 
DECEx (Chefia. CPAEx, IPCFEx e CAAdEx) 	 4 	Div Mis Paz 	4 
COLOG (Cmdo e BaApLogLx) 	 2 	Total 	 11 
DEC (Chefia e Nu Cmdo/DEC) 	 2 
CML (Cmdo, ia DL  ia RM. IBEx e CCOPAB) 	 5 
CMSE (Cmdo, 2 RM, 2  DE e 121  Bda InfL) 	4 
C Op Esp 	 1 
C Mil A: CMA. CMN. CMP. CMO. CMS e CMNE 	 6 
CIEx 
Total 	32 
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Nr I Descrtcao do Cargo no QDF 
(Posto/ Grad - Funcao) 

111111191 IN 
AO ANEXO A 	

Oio 
Funçlo Postol Grad Efetivo!

Orgol 	Rapnl Pella 
dsFato 

1 2 8 - Sec Corn Sod EM Sec Corn 
(Maj - Chefe) Soc (Ch 

GlO) - 	CComSEx 

Aux Com [2] 

2. 2 3 9 - Gp Sec Corn Sod Pei C Soc 2° Sgt/ 
1 

(20  Sgt - Aux Corn Soc) (Aux 1 0  Sgt 

Of 

3. 1.3- Estado-Maior Especial Patrirnôni Cap!Maj I 
(Cap - Of Pathmonio) 0 

-' (Obsi)  
Aux 

4. 2 3 2 - Gp Comandol Pel C PatrimOni 2° S9t1 
(20  Sgt - Aux de PatrimOnio) 0 1

0 

 Sgt 
JObs 1) 

1° Ten Cap I 5. 
1.3 - Estado-Maior Especial Assessor 
(1° Ten - Assessor Jurtdico) Juridico -- 

I 6. 
1.3 - Estado-Maior Especial Interprete 

1° Ten! Cap 
[Cap - lnterprete (lnglês)] (lngles)  

7. 2.3.2 - Gp Comando! Pei C Intérprete S Ten/ 
6 

[S Ten - Interprete (Ingles)] (lnglês) 1 0  Sgt  
- 
8.  1.3- Estado-Maior Especial lnterprete 10 Ten! Cap 1 

[Cap - Interprete (Frances)] (Frances)   Al 
9.  2.3.2 - Gp Comando! Pei C Intérprete S Ten! 

2 
	Gab Cmt Ex 

- [S Ten - Intérprete (Frances)] (Frances) 1 0  Sgt 
[21] 

10. 1.3- Estado-Maior Especial Medico 1° Ten/ Cap 1 
(10 Ten - Of Medico)  

( I 	el 	A-1 DI 0 	(1f,A.s 

11 - 	
II 	 w 	a 	F"W MedICO 1 0  Ten 1 

(1 0  Ten - Subcomandante) 

12 3.1.1 —Cmdo/ 1 8 Cia Fuz Medico 1 0  Ten! 
(1 0  Ten - Medico)  20  Ten  

3.1.1—Cmdo/2 Cis Fuz . 1° Ten/ 
(10 Ten -Mecco) - 2 0  Ten 

14 4.1 - Cmdo/ Esqd Fuz Mac hco 
1° Ten/ 1 

(1 0  Ten - Medico)  20  Ten 

15 2.9.5—GpOdontol Pei Sau!CCAp Dentista- 1 0  Ten I 
(1 0  Ten - Dentista-Chefe) Chefe  

2.9 5 -. Gp Odonto/ Pel Saul CCAp Dentista 
1 0  Ten! 2 16 (1 0  Ten - Dentsta)  . 20  Ten 

1.2.3 - Sec lntig/ EM 
(Maj/Cap - Adjunto)  

Ad] G2 Majl Cap 2 17. 

1°2° Sgt 
18. 

2.3.4-Gp inteiigedcia! Pei C/ CCAp Aux lntlg 3  
S Ten 

---I 

—I 

I 

CIE 

[51 

Gab CrntEx 

[28] 



óãoi I UWUU 

OM 	I Rsprilpela 
LDesjg!!1c! 

COLOG 

[2] 

CCOMGEx 	OCT 
[3] 	 [3] 

Div Mis 
PazINAL 	COTER 

SCmdo/Gab 	
[10] 

NAL 

C Dout 

2" SCh 	I 
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Funclo 
deFato 

I  Posto! Grad 
EfeUvo  

Ch 	Cel/Ten Cel/ 
1 

CLACH 	Maj  

Adj Ch May Ten Cel 1 CLACH 

MjC2 1° Ten/ Cap 1 
djG6)  

1 Aux Intlg 20  Sgt 

AuxCom 2°Sgt/1°Sgt 
(Op C') I ST 

Aux Corn 
2° Sgt!1° 

(Op 
ST 

I 
Satetite)  

SCmt Dst Maj/Cap/ 1 0  
1 Op Psico Ten 

Adj Dst Maj/Cap/1 0  
Op Psico Ten 

Aux Op Ten QAO 
1 Psico ST/1 0  Sgt  

Aux G1 Cap/Ten 
1 

(Obs 2) QAO/ST 

1 
Aux G4 STI1°Sgt 
(Obs 2) 120 Sgt  

Aux G3 ST/1 -Sgt /20  1 Sgt 

Aux G9 	
ST/1°Sgt /2° 

I 
Sgt 

Nr 	
Descrlçâo do Cargo no QDF 

(Postol Grad - Funcao) 

19 
1.3- Estado-Ma,or Especial 

• (TenCel - OLigLog) 

20
• 2.7.2 - Cmdo/ Pei Sup! CCAp 
 (Cb - Maniputador de Suprimento) 

21 1.2.6 - Sec Cmdo e Controle 
(1° Ten -Adjunto) 

22 2.3.4 - Gp Inteligêncial Pet C 
(20  Sgt - Aux mug) 

23 • 
2.4.2 . Gp Comandol Pei ComI CCAp 

 (20  Sgt - Aux Corn (Op C 2 )] 

24 2.4.2 - Gp Comando/ Pet Corn 
[20Sgt - Aux Corn (Op Satelite)] 

25
• 1.2.4.1 - SSeçApOpPsico/SecOp 
 (Cap - Adjunto)  

26 • 
1.2.4.1-SSeçApOpPsco!SeçOp 

 (Cap - Adjunto)  

27 2.3. 10 - Gp Op Psicol Pet Cl CCAp 
(1° Sgt - Aux OpPsico) 

28. 1.2.2-GpdePessoal 

I 29.1 2.3 6 - Aux Log 

[30 .1 2 3.5 - Aux de OperagOes 

31. i 2.3 8 - Aux de Assuntos Civis 

32. 
2.3. 10 - Gp Op Psico! Pet CICCAp Aux Op Ten QAO 

2 
 (2° Sgt - Aux Op Psico) Psico ST/ 20  Sgt 

33. 
1.2.4.2- SSeç Ap Op lnttg/ Sec Op Cmt 

Ca p 1 
(Cap - Chefe) DOPaz 

Cap/ 
2 

1.2.4.2- SSeç Ap Op Intlg/ Sec Op EM 
• (Cap - Adjunto) DOPaz 1 0  Ten 

ST/1°/2° Sgt C Op Esp 2.3.11 - GpAp Op Intig! Pei CICCap 35 . 1  
DOPaz 

(20  Sgt - Aux Ap Op Intig) CMP  
[18] 

2.3.11 - Gp Ap Op Intlg/ Pel C/ CCap DOPaz 
° Sgt QEI 

[18] 

(Cb - Aux Ap Op Intig) CbISd 

[

37. 	
2.3.11 - Gp Ap Op lntlg/ Pel Cl CCap 

Intig) (Sd -AuxApOp 
DOPaz Sd 3 
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Fi IiI PostoIGradJtetivof Orgaol 
	Rspni om 

_ 
—' 38 	1.2.4.1 - SSeçAp Op PsicolSeç Op Cmt Dst 	Ma/Ca 	1 	COTER 	COTER 

P (Cap - Chefe) Op Psico 	 [1] 

1.2.4.1 - SSec Ap Op Psico/Sec Op Adj Dst 	Maj/Cap/1 0  
(Cap - Adjunto) Op Psico 	Ten 

Op Ps,co/ 

40 	2.3 10— Gp Op PsicoI Pell C Aux Op 	Ten QAO 	 Cmdo Op 	CMP 
(1 0  Sgt - Aux Op Psico) Psico 	ST/Sgt 	 EspJ 

2.3.10 - G 	Op Psico/ Pel C 41. Aux Op 	Ten QAO 	2 	
[41 

(20  Sgt - Aux Op Psico) Psico 	ST/Sgt 

42. 	1.3— Estado-Mator Especial 
Capelao 	Cap / 1 1  Ten 	1 	 DGP [1] 

(Capelao)  

TOTAL 67cargos 

Ohs 1 - militarespermanecern por I (urn) ano na missão. 
Ohs 2 - integrantes do NAt. (ambos poderão ser graduados), de acordo corn letras g. c h., do 
Nr 4., da Diretriz de Preparacão 1 specifica de i'ropa para Missão de Paz. 

Brasilia, DF. 06 dejunho de 2016. 

Gen Ex Aj( ALBUQUERQUE 
Cornan nte de OperaçOes Terrestres 

-I 

.1 

—i 
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OUT 

AO ANEW B 

Nr Ds.crlçlo do Cargo no QDF Funcáo Posto! 	1 Efetivo ôrgo/ OF9ãO 
Rspnl pela (Postal Grad - Funç$o) do Fato Grad J DosignagAo 

1.2 - Estado-Maior Of Medico 
Cap! 1 

(Cap - Chefe da Seção de Saüde) 1 0  Ten  

Al 2 
1.2 - Estado-Malor 

Of Medico 
Cap! 1 

(Ten - Adjunto da Seçâo de SaUde) 1 0  Ten 
Gab Cmt 

Gab Cmt Ex 
(4) 

3. 1.2 - Estado-Maior Intérprete Cap! 1 Ex 
[Cap - Interprete (Ingles)] (Ingles) 1 0  Ten  (4) 

4.  

1.2 - Estado-Maior Intérprete Cap! 
[Ten - Intérprete (Ingles)) (Ingles) 10 Ten 

TOTAL 4 

Brasilia, DF, 06 dejunho de 2016. 

Gen Ex AKEN DE ALBUQUERQUE 
Cornandante de Operacöes Terrestres 
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- ---------------- 	
-.-.-- 	1 

APENDICE UNICO (RESUMO DO PREPARO) AO ANEW NC" 

I. All VIDADES INICIAIS 	 '2 
- Reunio IniciaL, conduzida pelo COTER, no C Mil A.  
- Pré-seleçao. 
- Avaliaçào fisica. 
- Exames medicos. laboratorials, confecçao do banco de DNA e inspeção de saüde. 
- AvaliaçAo psicolôgica. 
- Consulta ao CIE. 
- Reunião EMC no MD - Brasilia-DF. 
- Abertura do PC c inicio dos trabaihos da CPTMP 

2. PREPARAçA0 ESPECIFICA 
- Instruçao pam confecçao dos passaportes. a cargo do Gab Cmt Ex, no COTER - lrasilia-DF. 
- Estágio de Preparação de Comandantes e Estado-Maior (EPCOEM). no CCOPAB - Rio de Janeiro-

Ri. 
- Estágio para Tradutores e Interpretes Militares, no CCOPAB - Rio de Janeiro-RJ. 
- Estágio de Comandante de Subunidade e Pelotäo. no CCOPAB - Rio de Janeiro-Ri. 
- Estagio de Comandante de Grupo de Combate. em Caçapava-SP. 
- Estâgio de Comunicaço Social, no CCOMSEx - Brasilia-DF. 
- Estágio de Logistica e Reembolso em Operaçoes de Paz. no CCOPAB - Rio de Janeiro-RJ. 
- Estágio de Assessor Juridico. no COTER - BSB. 
- Estaglo de Cornando e Controle. no COTER e CCOMGEx - Brasilia-DF. 
- Estágio de Inteligéncia, no CIE - Brasilia-DF. 
- Estágio de CoordenaçAo Civil-Militar. no CCOPAB - Rio de Janeiro-Ri. 
- Instruçao Comum e EspecIfica ao Contingente (Pei e SU). 
- Instruco de CoordenaçAo do Apoio LogIstico ao Contingente (ICALC). a cargo do MD Recife-PE. 
- Instrução de Operador de Empilhadeira, a cargo MD. no CECAN - Rio de Janeiro-RJ. 
- Outras instruç&s e Estágios especificos [ManutencAo de Condicionador de Ar. Manutençâo de Grupo 

Gerador, Adaptacâo a Motorista Militar (Viatura MarruA). Mecãnico de Viatura MaITUá. Idiornas, 
Técnico de Cozinha, entre outros] a cargo do Coordenador do Preparo. nas OM Polo de Instruçao. 

3. VIAGEM DE RECONHECIMENTO AO HAITI - ate 21 militares do Exército. 

4. COORDENAçOES 
- ConfecçAo do Piano de RodIzio, sob orientaçâo do MD e contato corn BRABAT e BRAENGCOY no 

Brasil e no Haiti. 
- VacinaçAo da tropa, em coordenação corn C Mu A/DEC. Secretárias de Saüde Estaduais. MD e IBEx. 

5. PREPARAçA0 FINAL 
- Concentraçao / nivelamento. 
- EBOP - planejamento e apiicacâo a cargo do BRABAT I BRAENGCOY. 
- EAOP - planejamento do CCOPAB e aplicaçâo em Iigaçào do Coordenador do Preparo corn 

CCOPAB. 

6. REAJUSTES 
- Tempo entre o término do EAOP e o inicio do embarque pam o Haiti. 

7. EMBARQUE/RODIZIO 
- Inicia duas semanas apOs o ténnino do EAOP e termina. normalmente. no dia seguinte apOs a 

ativaçâo do contingente no Haiti. 

-I 

-I 

1 

-I 

1 



(Fl 2 do Apéndice ao Anexo C' a Diretriz de PreparacAo Especifica de Tropa para MissAo de Paz, de Junho de 2016) 

rCM

IENVOLVIDOS 
ab Cmt Ex. MD. EMA. EMAER. EME. COTER. DGP. DECEx. COLOG. CMNE. CML. CMSF. e 

P. 

Brasilia. [)F. 06 dejunho de 2016. 

/ 
/ 

Gen Ex ARWNI DE ALBUQUQERQUE 
Comantlante de Operaçôes Terrestres 
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MINISTERI() DA DEFESA 
EXERCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE 0PERAçOEs TERRESTRES 

Anexo "D" (QUADRO GERAL DE ATIVIDADES DO BRABAT 26) 
I Diretriz de Preparacâo Eapeelfica de Tropa pars Missão de Paz 

EVENTOS 
ATIVIDADES oBsERvAçOEs 

NO Periodo  
A partir de 03 Out I. Realizacâo 	de 	exames 	medicos 	e I. Conforme letra f., do n o  5.. desta 

16 Iaboratoriais. Diretriz. 
2. Inspeção de saUde por .JISE. 

I. A ser regulado 3. AvaI.acao e preparacao fisica a cargo do 2. Conforme letra i., do no 5.. desta 
pelo CMSE em IPCFEx. Diretriz. 
Coordcnaçâo corn 4. lnicio do ensino de idiomas. 

IPCFEx. 3. Conforme An "H. desta Diretriz. 
- A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 

Remessa 	ao 	COTER 	da 	planilha 	de 
Preparo do BRABAT 26/CMSE. 

2. Ate 31 Out 16 necessidade de recursos para a preparaçäo 
"O - Confoe 	Anexo 	desta 

do BRABAT nos anos 2016 e 2017. 
Diretriz e orientacôes emitidas na 
ReuniAo 	Inicial 	de 	Preparo 	do 
BRABAT26.  

De 03 Out - Con forme letra h., do n o  5.. desta 
a IS Nov 16 Avaliaçâo e pl -cparaco psicológica a cargo Diretriz e orientacöes emitidas na 

do CPAEx (inipositivo terminar ate 09 Reuniâo 	Inicial 	de 	Preparo 	do 
A ser regulado 

Jan 17). BRABAT 26. 
pelo CMSE em 
Coordenaçao corn 
o CPAEx.  

Remessa 	ao 	COTER 	da 	relacao 	dos 
- A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 

4. Ate 10 Out 16 miliiares 	que 	participaro da 	Preparacâo 
Preparo do BRABAT 26/CMSE 

Administrativa do Gab Cml Ex.  
- 	 A 	cargo do 	Coordenador 	de 
Preparo do BRABAT 26/CMSE. 

5. Ate 18 Nov 16 
Remessa ao COTER da relaçäo de nomes - Conforme letra f., do n °  4. e An 
indicados para a CPTMP "U'. 	desta 	Diretriz e orientaçôes 

emitidas 	na 	Reuniào 	Inicial 	de 
Preparo do BRABAT 26. 
- A cargo do Gab Cml Ex. 

Remessa ao COTER da relacão de militares - Conforme n o  6). da letra e.. do no 
6. Ate 21 Nov16 (medicos 	e 	dentistas) 	indicados 	polo 5.. 	desca 	Dirctriz 	c 	orientaçes 

Gab Cmt Ex para integrar o BRABAT 26. emitidas 	na 	Reuniáo 	Inicial 	de 
Preparo do BRABAT 26. 
- A cargo do Gab Cmt Lx. 

C01661 
Remessa ao COTER da relaçâo de militares 

DCT e CMSE. 
2 	A'. 

7. AN 21 Nov 16 indicados por outros órgàos e C Mu A para 
- Conforme Apd 	ao An 	desta 

integrar o BRA BAT 26. 
Dirctriz c orienlacôes emitidas na 
Reuniâo 	Inicial 	dc 	Preparo 	do 
BRABA1 26. 



(Anexo D' a [)iretriz de Pre paracao Especllica de Tropa para Missao de Paz. de Junho de 2016 .  

EVENTOS ATIVIDADES [OBSERVACOES 
No Perlodo  

- 	A 	cargo 	do 	Coordenador 
Preparo do 	BRABAT 	26/CMSF. 
corn o DGP. 

8. A partir 07 Nov 16 lmplementacào do NAL. - Conforme no 2). da letra f., do n° 
6.. 	desta 	Diretriz 	c 	orientaçôes 
emitidas 	na 	Reuniâo 	Inicial 	de 

______________________________ Preparo do BRABAT 26. 

Remessa ao CIE da relacao de militares pré- - A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 
9.  Ate 21 Nov 16 

selecionados para o BRABAT 26.  Preparo do BRA BAT 26/C MSE 

- A cargo da Al/Gab Cmt Ex. 
Prcparacão 	Administrativa 	pelo - Conforme letra k., do n° 5.. desta 
(jab Cmi Ex 	(instruçâo 	e 	reuniâo Diretriz e orientaçOes emitidas na 

10. 22a24 Nov 16 
preliminar) para o GI. Sgt Bda. e Sgte do Reunião 	Inicial 	de 	Preparo 	do 
BRABAT 26. BRABAT 26. 

- Local: Gab Cmt Ex. 
Remessa 	ao 	COTER 	da 	relaçâo 	dos - 	A 	cargo 	do 	Coordenador de 
militares do BRABAT 26 que participarâo Preparo do BRABAT 26/CMSE 
dos Estàgios de EPCOEM. EPCOSUPEL - Conforme no 2) da letra n. do n° 5.. 

II. 	M6 28 Nov 16 
CIMIC. 	de 	Logistica 	e 	Reembolso. 	de desia Diretriz e orientaçôcs emitidas 
lnteligncia. de Comunicacao Social e de na Reuniâo Inicial de Preparo do 
Assessoria Juridica. BRABAT 26. 
1. Final do recrutamento de pessoal. - A cargo do CMSE. - 

2. Remessa 	ao 	Gab 	Cmi 	Ex 	das - Conforme letra e.. do n° 5.. desta 
12. AIC 25 Nov 16 necessidades do CMSE de Of/Sgt 	para Diretriz e orientaçOcs emitidas na 

completamento do efetivo ou contato corn ReuniAo 	Inicial 	de 	Preparo 	do 
outros Orgaos I C Mil A para o mesmo tim. BRA BAT 26. 

- 	A 	cargo 	do 	Coordenador de 
Remessa ao COTER da relaçâo de nomes Preparo do BRABAT 26ICMSE 
indicados 	para 	participar da 	Viagern 	de - Conforme letra L. do n °  5. e An 

13. Até30 Nov I6 
Reconhecimento ao Haiti. em ordem de "L'. 	desta 	Diretriz 	e 	orientacöcs 
prioridade. emitidas 	na 	ReuniAo 	Inicial 	de 

Preparo do BRABAT 26. 
- A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 

Remessa ao COTER da relaçao de nornes 
Preparo do BRABAT 26/CMSE 

14. Ate 30 Nov 16 dos participantes da V ReuniAo de Cmdo e 
- Conforme letra j.. do n 5.. desta 

EMC. 
Diretriz e orientaçôes emitidas na 
Reuniâo 	Inicial 	de 	Preparo 	do 
BRABAT 26. 
- 	A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 
Preparo do BRA BAT 26/C MSE 

15. 09 Jan 17 lnicio dos trabalhos da CPFMP 
- Con forme letra f., do n° 4. desta 

 
Diretrii e orientaçOes ernitidas na 
Reuniâo 	Inicial 	de 	Preparo 	do 
BRABAT 26. 
- 	A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 

Rernessa da relacao de nomes dos militares 	
Preparo do BRABAT 26/CMSE 
- Atentar para o prescrito na letra 0.. 

16. lb .1,111 17 	do 	BRAI3AT 	26 	que 	participarâo 	da 
do n' 5.. desta Diretriz e orientaçôes 

• 	 instrucâo. 
emitidas 	na 	Reunião 	Inicial 	de 
Preparo do BRABAT 26.. 

Remessa ao COTER da relacAo dosCmt 
- 	A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 

17. •i lb Jan 17 	SL). 	Cmi 	Pei, 	Sgt 	Bda 	e 	Sgte 	su 	que 
I'reparo do BRABAT 26/CMSE 

integrario   



EVENTOS 
ATIVLDADES I 	oBsERvAçOEs N°  Perlodo  4 

Conferncia 	e 	recoihimento 	da  - A cargo da AL/Gab Cmi Ex. 

documentaçAo 	do 	BRABAT 	26 	para - Conforme letra k.. do n °  5., desta 

IL 16 a 20 Jan 17 confecção dos passaportes dos militares que Diretriz e orientaçâes crnitidas na 

participarAo da Viagem de Reconhecimento Reunião 	Inicial 	de 	Prepare 	do 
BRABAT 26. ao Haiti 
- Local: a regular pelo CMSE. 
- 	 A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 

lnformaçâo ao COTER da relacâo de nomes Preparo do BRABAT 26/CMSF. 

19. Atê2O Jan I7 
dos 	militares 	do 	BRA BAT 	26 	que - Atentar para o prescrito na letra o., 
participarão do Estãgio para Operadorcs de do n°  5.. desta Diretriz e orientaçôes 
Empilhadeiras. emitidas 	na 	Rcunio 	Inicial 	de 

Prepare do BRA BAT 26. 
Remessa ao Coordenador do Prepare do 

20. AN 20 Jan 17 resultado 	da 	avaliaçAo 	psicológica 	dos - A cargo do CEP. 
integrantes do BRABAT 26.  
Reuniâo 	do 	Cmdo 	e 	EMC 	do - A cargo do EMCFA. 

21. 23a27Jan 17 260 CONTBRAS Haiti. - Local: Auditôrio Térreo do MD 
(Brash ia/DF). 

Remessa ao COTER e ao DGP da relacao - 	 A 	cargo 	do 	Coordenador de 
22. Ate 27 Jan 17 inicial de militates (incluindo Os reservas) Prepare do BRABAT 26/CMSE 

gue compâem oBRABAT 26.  
Remessa 	ao 	COTER 	da 	relaçAo 	dos 

- 	 A 	cargo 	do 	Coordenador de 23. AN 27 Jan 17 militares que participarào da lnstrucAo de Preparo do BRABAT 26/CMSE 
Emprego do DOPaz e DOA I. 

- A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 

Remessa ao COTER das necessidades de Prepare do BRABAT 26/CMSE 

24. AN 01 Fey 17 vacinas TYPHIM VI e COLERA para o - Conforme letra g., do n o  5. e An 

BRABAT 26. "K". 	desta 	Diretriz e orientaçôes 
emitidas 	na 	ReuniAo 	Inicial 	de 
Preparodo BRABAT26. 
- Planejamento e conduçào a cargo 

Estágio de Preparacio para Comandantes e 
do CCOPAB, sob orientaçAo do 

25. 30 Jan a 03 Fey 17 
Estado-Maior. 

COTER. 
- 	 Local: 	CCOPAB 	(Rio 	de 
.%aneiro/RJ). 

26. AN 03 Fey 17 
Remessa ao COTER do planejamento inicial - 	 A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 
do Preparo do BRABAT 26. Preparo do BRABAT 26/CMSE 

- Planejamento e conduçAo a cargo 
Estágio de Preparaco para Cmt SU e Cmi do CCOPAB, sob orientacào do 

27. 06 a 17 Fey 17 Pei BI F Paz Haiti e Cia E F Paz Haiti COTER. 
(CPTM e TPP) - 	 Local: 	CCOPAB 	(Rio 	de 

Inicio do Periodo de lnstrucão do BRABAT 
Janeiro/RJ). 

28. 20 Fey 17 
- Nas OM 	designadas (Polos de 

26.  lnstruçôes) do BRABAT 26. 
- A cargo do CCOMSEx. 
- Atentar para 0 prescrito no n° 1). 

29. 13 a 17 Fey 17 Estagio de ComunicaçAo Social da letra n., do n°  S., desta Diretriz e 
orientaçöes 	emitidas 	na 	Reuniâo 
Inicial de Preparo do BRA BAT 26. 

Local: Brasilia/DF. 

1 



! 

* 	..r .. r;....,..;. A D, 	F.rifir2 elp Tmrt n: 

EVENTOS All VIDi 
Periodo  NO 

lnslrucâo de Empreg 
30. 23 Fey 17 DOAI. 

31. 13 a 24 Fev 17 EstagiodeComandoe 

32, 20a 24 Fey 17 ICALC para oGiIG4d 

V Reuniâo Preliminar 
33. 24 Fey 17 Plano 	de 	Rodizio 	d 

CONTBRAS Haiti. 

Remessa ao (OTER 
Piano de Coneentrac 

34. A1è06 Mar 17 paa confeccao do P1 
efetivo 	do 	BRAI3A 
discriminado por aeràd 

Entrega. ao  NAL do 
35. Ate 06 Mar 17 passaportes dos miiitar 

viagem de reconhecimen 

Remessa ao COTER( 
dos militares. diretame 
confecçâo 	do 	Piano 

36. Ate 06 Mar 17 
participarão 	da 	Reun 
ConfeccAo 	do 	Platu 

27 a 31 Mar 17 

BRABAT 25 para o 

37. 
Estãgio 	para 	Tradul 

27 a 31 Mar 17 

Mit itares 

38. Estãgio para Operadare 



(Anexo "IT a Djretrii de PrenaracAo Esnecifica de Trona nara MissAo de Paz. de Junho de 2016 . Fl Si  

EVENTOS 
All VIDADES OBSERVAcOE 

NO Perlodo 
- A cargo do EMCFA. 
- Atentar para o prescrito na letra I.. 

39. 06 a 14 Mar 17 Viageni de Reconhecimento ao Haiti. do no  5.. desta Diretriz e orientaçOes 
emitidas 	na 	Reunião 	Inicial 	de 
Preparo do BRABAT 26. 
- Planejamento e conduçAo a cargo 

Estágio 	de 	Logistica 	e 	Reembolso 	em 
do CCOPAB, sob orientacAo do 

40. 20 a 31 Mar 17 
Operaçoes de Paz. 

COTER. 
- 	 Local: 	CCOPAB 	(Rio 	de 
Janeiro/Ri). 
-A cargo do CIE. 
- Atentar para o prescrito no n° 1), 

41. 20 a 24 Mar 17 Estagio de Inteligéncia 
da letra n.. do n°  5., desta Diretriz c 
orientaçOes 	emitidas 	na 	ReuniAo 
Inicial de Preparo do BRABAT 26. 
- Local: BrasIlialDF. 
- Planejamento e conducão a cargo 
do CCOPAB. sob orientacao do 

42. 20 a 24 Mar 17 Estigio de CIMIC COTER. 
Local: 	CCOPAB 	(Rio 	de 
Janeiro/Ri). 
- A cargo da Assessor Juridico do 
COTER. 

Estágio 	para 	Assessoria 	Juridica 	do 
- Atentar para o prescrito no n°  I), 

43. 28 a 30 Mar 17 
CONTBRAS Haiti. 

da letra a.. do no 5 desta Diretriz e 
orientaçOes 	emitidas 	na 	Reunião 
Inicial de Preparo do BRA BAT 26. 
- Local: Brasilia/DF. 
- A cargo do EMCFA. 	 - 

InstruçAo de Operacao e Manutencao Bésica - Local: SC2 - MD. (Brasilia /DF). 
16 	177  Mar17 44. do 	Portal 	de 	Inteligéncia 	Operacional sala 524. 

(FlOp) - 	Das 09:00 	as 	17:00 	hs (todos 
praças do G2). 
- A cargo do COTER. 
- Confe 	letra 	j. 	do 	n° 	5. 	desta 

2 Reuniâo de CoordenacAo do Rodizio do 
Diretriz e orientacôes emitidas na 

45. 29 Mar 17 
25° para o 26°  CONTBRAS Haiti. 

ReuniAo 	lnicial 	de 	Preparo 	do 
BRABAT 26. 
- Local: C2FTer (VC). 
- lO:OOh as 12:00 h. 
- 	 A 	cargo 	do 	Coordenador de 

12 Remessa do Quadro Demonstrativo de 
Preparo do IRABAT 26/CMSE 

46. Ate 31 Mar 17 Percentual de Militares do CONTBRAS 
- Conforme letra g.. do no  5. e An 

 
'L'. 	desta 	Diretriz 	e 	orientaçöes 

Imunizados emitidas 	na 	Reuniäo 	Inicial 	de 
Preparo do BRA BAT 26. 
- 	 A 	cargo do 	Coordenador de 

Remeter 	ao 	NAL 	o 	certificado 	de Preparo do BRABAT 26/CMSE 
47. AN 31 Mar 17 Antecedentes Criminais dos integrantes do - Conforme Diretriz e orientacOes 

BRABAT 26 emitidas 	na 	Reuniâo 	Inicial 	de 
Preparo do BRABAT 26. 

Remessa ao COTER e ao DGP da relacão 
- 	 A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 48. AN 03 Abr 17 final de militares que compem 	BRABAT 
Preparo do BRABAT 26/CMSE 

26. 

-I 

-, 

-i 

- 

-I 

-I 



iAnpyn "IT' flirptri, de PrenratIn Esoecitica de Trona nara Missâo de Paz. de Junho de 206 . Fl 6\ 

EVENTOS AI1VIDADES OBSERVACOES 	4) 
N° Perlodo ____ 

Remessa 	ao 	COTER 	do 	manifesto 	de 
embarque de pessoal (por aeronave). do - 	A 	cargo 	do 	Coordenador 
Personnel Boarding List (poT aeronave), da Prepare do BRABAT 26/CMSE 
listagem do pessoal (por antiguidade). bern - Atentar para o prescrito na letra o.. 

49. Aft O3AbrI7 
come. se  houver transporte de material, do do n° 5.. desta Diretriz e oricnlaçöes 
General Cargo Load List, do Cargo Load ernitidas 	na 	Reuniâo 	Inicial 	de 
List SummarY e do Dangerous Cargo Load Prepare do BRABAT 26. 
List.  

- Planejamento e conducAo a cargo 
Periodo 	de 	concentracâo 	da 	tropa 	e do 	CMSE, 	sob 	orientacAo 	do 

50. 03a07AbrI7 
recuperaco da instruçâo. COTER. 

- . Local: a regular pelo CMSE. 
Remessa aoCOTER por partcdo EMCFA. 

51. 20 Abr 17 via 	EME. 	do 	Plano 	de 	Rodizio 	dos - A cargo do EMCFA. 
Contingentes".  

- A cargo do EMCFA. 
- Confe 	letra j. 	do 	n° 	S. 	desta 

3' 	Reuniào 	de 	Coordenacao 	Geral 	do Diretriz e orientaçôes emitidas na 
52. A I)EFINIR Rodizio (BRABAT. BRAENGCOY) do 25° Reuniào 	Inicial 	de 	Prepare 	do 

para o 26° CON1BRAS Haiti. BRABAT 26. 
- Local: SC4 - MD (Brasilia/DF). 
- lO:OOhàs 12:00 h. (VC) 
- Planejamento 	e 	coordenaçAo 	a 
cargo do C Mil A. 
- Montagern e conduçào a cargo do 

53. 10 a 14 Abr I ,  LBOP do BRABAI 26. 
CCOPAB. 
- Orientacão a cargo do COTER. 
- Visita Min Def e/ou CEMCFA, a 
confirmar. 

I- Local: a regular pelo CMSE. 
- Planejamento 	e 	coordenaço 	a 
cargo do C Mil A. 
- Montagem c conduçâo a cargo do 

54. 11 a 28 Ahr 17 EAOP do BRABAF 26. 
CCOPA B. 

 
- Orientacao a cargo do COTER. 
- Visita Min Del efou CEMCFA, a 
confirmar. 
• Local: a regular pelo CM SE. 
- A cargo da Al/Gab Cmt Ex. 
- Conforme letra k.. do no 5., desta 

Entrega dos passaportes ao (II do BRABAT Diretriz e orientaçoes emitidas na 
55. 26a28Abr17 

26. Reunião 	Inicial 	de 	Preparo 	do 
BRABAT 26. 
- Local: Brasilia/ DF. 
- 	A 	cargo 	do 	Coordenadorde 

2 	Remessa do Quadro Demonstrativo de 
Preparo do BRABAT 26/CMSE 

56. 28 Out 17 Percentual 	de Militares do CONTBRAS 
- Conforme letra g., do n° 5. e An 

Imunizados 
"L", 	desta 	Dirctriz e orientaçôes 
emitidas 	na 	Reunião 	Inicial 	de 
Preparo do BRA BAT 26. 

57. 01 Maio 17 
Entrega do RelatOrio final de prepare do - 	A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 

Preparo do BRABAT 26/CMSE 

PerIodo para reajustamentos que se fizerem - 	A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 
58. Dl a 12 Maio 17 

necessários para o BRAI3AT 26. Prepare do BRABAT 26/CMSE 



(Anexo D" a Diretriz de Preparaçao Especifica de Tropa para Missâo de Paz. de Junho de 2016 . Fl 7) 

EVENTOS 
ATIVIDADES OBSERVACOES 

0  NPertodo  

59. 15 Maio 17 KodIzio do Contingente. - A cargo do EMCFA. 

60. 	02 Jun 17 Ativacao do 26° CONTBRAS Haiti. - A cargo do EMCFA. 

Observacâo: A Div Mis PazJCOTER realizará o acompanhamento das atividades do preparo do 
Contingente durante a execuçAo dos Estágios e dos ExercIcios de Operacöes de Paz. 

Brasilia, DF. 06 dejunho de 2016. 

Gen Ex AR44E DE ALBUQUERQUE 
Comand&ite de OperaçOes Terrestres 
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MN1STER1O DA DEFESA 
EXERCITO BRASILE!RO 

COMANIX) DE OPERAçOES TERRESTRES 
-I  

-' 	 Anexo "E" (QUADRO GERAL DE AT! VIDADES DA BRAENGCOV 26) 

L a Diretriz de Preparação Especlfica de Tropa para Misslo de Paz 

1 

EVENTOS 
ATIVIDADES OBSERVAcOES 

NO Periodo ___________________________________  
A partir de 03 1. RealizaçAo 	de 	exames 	medicos 	e 1. Conforme letra f., do n° 5., desta 

Out 16 Iaboratoriais. Direiriz. 
2. InspeçAo de saüde porJlSE. 

A ser regulado 3. Avaliaçao e preparacAo fisica a cargo do 2. Conforme letra i., do n° 5., desta 
pelo DEC em IPCFEx. Diretriz. 
CoordenaçAo 4. Inicio do ensino de idiomas. 
corn o IPCFEx. 3. Conforme An "H". desta Diretriz. 

- 	 A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 
Preparo da BRAENGCOY 26/DEC. 

2. AtêO3 Out l6 Remessa ao COTER da relaçâo de nomes - Conforme letra f., do n° 4. e An 
indicados para a CPTMP "L". 	desta 	Diretriz e 	orientaçöes 

emitidas 	na 	Reuniäo 	hiicial 	da 
BRAENGCOY 26. 

A partir de 03 1. RealizaçAo 	de 	exames 	medicos 	e I. Con forme letra f.. do no 5.. desta 
Out 16 Iaboratoriais. Diretriz. 

2. lnspeçào de saüde por uSE. 
3. A ser regulado 3. Avaliaçâo e preparacâo fisica a cargo do 2. Conforme letra i., do n° 5., desta 

pelo DEC em IPCFEX. Diretriz. 
Coordenaçao 4. Iniejo do ensino de idiomas. 
corn o IPCFEx. 3. Conforme An "H", desta Diretriz. 

- A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 

Remessa 	ao 	COTER 	da 	planilha 	de 
Preparo da BRAENGCOY 26/DEC. 

4. AN 31 Out 16 necessidade de recursos (para o ano de 2016 e "0" - Con forme 	Anexo 	desta 
Diretriz e orientaçôes emitidas na 

2017) para a preparacäo da RRAENGCOY 26. Reuniâo Inicial de Preparo do da 
BRAENGCOY 26. 

De 03 Out 
a 18 Nov 16 - Conforme letra h.. do n° 5.. desta 

5. AvaliaçAo e preparacäo psicológica a cargo do Diretriz e orientaçOes emitidas na 
A ser regulado CEPAEx. (impositivo terminar ate 09 Jan 17). Reuniào inicial de Preparo da 
peLo DEC em BRAENGCOY 26. 
Coordenaçao 
corn a CEPAEx.  

Remessa ao COTER da relacäo dos militares 
- A cargo do Coordenador de da 6. AN 10 Out 16 que participarAo da PreparacAo Administrativa BRAENGCOY 26/DEC. 

do Gab Cmt Ex.  



(Ariexo E" a Diretriz de PreparaçAo Especifica de Tropa para Misso de Paz. de Junho de 2016 .  FI 
T~ 

EVENTOS 
ATIVIDADES OBSERVACOES 

NO Penodo 
- 	 A 	cargo 	do 	Coordenador de 
Preparo da BRAENGCOY 26/DEC 

7. 14 Nov 16 Inicio dos trabaihos da CPTMP 
- Conforme letra f. 	do n° 4. desta 
Diretriz e orientaçoes emitidas na 
ReuniAo 	Inicial 	de 	Preparo 	da 
BRAENGCOY 26. 

Remessa ao COTER da relaçâo de militares - A cargo do Gab Cmi Ex. 

(medicos 	e 	dentistas) 	indicados 	pelo - Conforme no 6). da letra e., do no 
8. A 	21 Nov 16 

Gab Cml Ex para integrar da BRAENGCOY 5., 	desta 	Diretriz 	e 	orientacOes 

26. emitidas 	na 	Reunião 	Inicial 	de 
Preparo dá BRAENCCOY 26. 
- A cargo do Gab Cml Ex, COLOG, 

Remessa no COTER da relaçâo de militares DCT e DEC. 

9.  Ate 21 Nov 16 indicados por outros órgàos e C Mil A para - Conforme Apd 2 ao An "A", desta 

integrar da BRAENGCOY 26. Diretriz e orientaçOes emitidas na 
ReuniAo 	Inicial 	de 	Preparo 	da 
BRAENGCOY 26. 

10. Ate 21 Nov 16 Remessa no CIE da relaçäo de militares pré-  - A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 
selecionados para da BRAENGCOY 26. Preparo da BRAENGCOY 26 

- A cargo da Al/Gab Cmt Ex. 

Preparacäo Administrativa pelo Gab Cmt Ex - Conforme letra k., do no s.. desta 

II. 22 a 24 Nov 16 (instruçao e reunião preliminar) para o G I. Sgt Diretriz e orientaçoes emitidas na 

Bda, e Sgte da BRAENGCOY 26. ReuniAo 	Inicial 	de 	Preparo 	da 
BRAENGCOY 26. 
- Local: Gab Cmi Ex. 

Remessa no COTER da relaçAo dos militares - 	 A 	cargo 	do 	Coordenador de 

da BRAENGCOY 26 que participarAo dos Preparo da BRAENGCOY 26/DEC 

12. Ate 25 Nov 16 Estãgios de EPCOEM, EPCOSUPEL, CIMIC, - Conforme no 2) da letra n. do no 5., 
- dPqtq E1Irftri7 p nrjpntgipc pmt,hic 
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(Anexo "E" a Ditz de Preparaglo Especifica de Tropa para Missào de Paz. de Junho de 2016 . 	Fl 3) 



{_EVENTOS 
All VIDADES 0BSERVAcOES 

NO  Periodo  
• A cargo da 2SCh/  COTER. 
- Atentar para o prescrito no n° I), 
da letra n.. do n° 5., desta [)iretriz e 

29.  13 a 24 Fey 17 Estágio de Comando e Controic oricntaçOcs 	emitidas 	na 	Reuniäo 
Inicial 	de 	Preparo 	da 
BRAENGCOY 26. 
- Local: BrasiIiaJDF. 

- A cargo do EMCFA. 
- Conformc ictra o. do n° 5. desta 

30.  20 a 24 Fey 17 ICALC para o G1/G4 da BRAENGCOY 26. 
Diretriz e orientacôes ernitidas na 
Reuniâo 	Inicial 	de 	Preparo 	da 
BRAENGCOY 26. 
- Local: a confirmar pelo CMSE. 
- A cargo do EMCFA. 
- Atentar para o prescrito na letra j., 

1a ReuniAo Preliminar para Confecçào do Piano do n° 5.. desta Diretriz e orientacOes 
31.  24 Fey 17 de RodIzio do 25 0  para o 26° CONTE3RAS emitidas 	na 	Reuniüo 	Inicial 	de 

Haiti. Preparo da BRAENGCOY 26. 
- Local: SC4 - MD (BrasIlialDF). 
- 10:OOh as 12:00h (VC). 

Remessa ao COTER de uma proposta do Piano - 	A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 
de 	ConcentracAo 	do 	BRABAT 	26 	para Preparo da BRAENGCOY 261DEC 

32.  Ate 06 Mar 17 
confecçao do Piano de Rodizio. 0 efetivo da - Atentar para o prescrito na letra j., 
BRAENGCOY 26 deverá ser discrirninado por do n° 5.. dcsta Diretriz e orientacôes 
aeródromo de partida. emitidas 	na 	Reunião 	inicial 	de 

Preparo do da BRAENGCOY 26. 
- A cargo da Al/Gab Cmt Ex. 

Entrega. 	ao 	NAL 	do 	BRABAT 	26, 	dos 
- Conforme letra k., do n° 5.. desta 

33.  Ate 06 Mar 17 passaportes 	dos 	militares 	que 	participarAo 	da 
Diretriz e orientaçôes emitidas na 
Reuniäo Inicial da BRA ENGCOY 

viagem de reconhecimento. 
26. 
Local: (NAL) Brasilia/Dl: 

Remessa ao COTER da relacao de nomes dos - 	A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 
militares. 	diretamente 	envolvidos 	corn 	a Preparo da BRAENGCOY 26/DEC 

34.  Ate 06 Mar 17 
confecço 	do 	Piano 	de 	RodIzio. 	que - Conforme letra j.. do n° 5.. desta 
participarAo 	da 	Reunião 	Preliminar 	para Diretriz e orientaçoes emitidas na 
ConfecçAo 	do 	Piano 	de 	Rodizio 	da ReuniAo 	lniciai 	de 	Preparo 	da 
BRAENGCOY 25 para a BRAENGCOY 26. BRAENGCOY 26. 

- Planejarnento e conducao a cargo 
do CCOPAB, sob orientaçâo do 

35.  27 a 31 Mar 17 Estágio para Tradutores e Intérpretes Militares COTER. 
- 	Local: 	CCOPAB 	(Rio 	de 
Janeiro/Ri). 
- A cargo do EMCFA. 
- Atentar para o prescrito na ictra o., 

Estágio para Operadores de Ernpilhadeiras. se  
do n° 5.. desta Diretriz e oricntaçöes 

36.  27 a 31 Mar 17 
for o caso. 

ernitidas 	na 	Reuniio 	Inicial 	de 
Preparo da BRA ENGCOY 26. 
-Local: 	Rio 	de 	Janeiro/Ri 
(CECAN/FAB) 
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(Anexo 'E" a Diretriz de Preparaçao EspecIt'ica dc Tropa para Missao de Paz. de Junho de 	 5) 

EVENTOS 
ATIVIDADES OBSERVACOES NO Periodo  

- A cargo do EMCFA. 
- Atentar para o prescrito na letra I., 

37. 06 a 14 Mar 17 Viagem de Reconhecimento ao Haiti. do no 5.. desta Diretriz e orientaçOes 
emitidas 	na 	Reunião 	Inicial 	de 
Preparoda BRAENGCOY 26. 
- Planejainento e conduçao a cargo 

Estãgio 	de 	LogIstica 	e 	Reembolso 	em 
do CCOPAB, 	sob orientacão do 

38. 20a31 Mar 17 
Operaçoes de Paz. 

COTER. 
- 	 Local: 	CCOPAB 	(Rio 	de 
Janeiro/RJ). 
- A cargo do CIE. 
- Atentar para o prescrito no n °  I), 
da Ictra n., do n o  5., desta Diretriz e 

39. 20 a 24 Mar 17 Estágio de Inteligéncia orientaçôes 	emitidas 	na 	ReuniAo 
Inicial 	de 	Preparo 	da 
BRAENGCOY 26. 
- Local: I3rasilialDF. 
- Planejamento e conducao a cargo 
do CCOPAB, 	sob orientaçâo do 

40. 20 a 24 Mar 17 Estágio de CIMIC COTER. 
Local: 	CCOPAB 	(Rio 	de 
Jane iro/RJ). 
- A cargo da Assessoria JurIdica do 
COTER. 
- Atentar para o prescrito no n o  1). 

41. 27 a31 Mar 17 Estãgio 	para 	Assessoria 	Juridica 	do da letra n., do n°  5 desta Diretriz e 
CONTBRAS Haiti. orientacOes 	emitidas 	na 	Reunião 

Inicial 	de 	Preparo 	da 
BRAENGCOY 26. 
- Local: BrasIlia/DF. 
- A cargo do COTER. 
- Confe 	letra 	j. 	do 	no 	5. 	desta 

2 Reuniào de Coordenacao do Rodizio do 25° 
Diretriz e orientaçôes emitidas na 

 42. 29 Mar 17 
para o 26°  CONTBRAS Haiti. 

ReuniAo 	Inicial 	de 	Preparo 	da 
BRAENGCOY 26. 
- Local: C2FTer (VC). 
- lO:OOh as 12:00h. 
- 	 A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 

V 	Remessa 	do 	Quadro 	E)emonstrativo 	de 
Preparo da BRAENGCOY 26/DEC 

43. A1é31 Mar 17 Percentual 	de 	Militares 	do 	CONTHRAS 
- Conforme letra g.. do no 5. e An 

 
'L". 	desta 	Diretriz 	e 	orientacôes 

Imunizados emitidas 	na 	Reuniào 	Inicial 	de 
Preparo da BRAENGCOY 26. 
- 	 A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 

Remeter ao NAL o certificado de Antecedentes Preparo da BRAENGCOY 26/DEC 
44. Ate 31 Mar 17 Criminais dos integrantes da BRAENGCOY - Conforme 	Diretriz e oricntaçôes 

26. emitidas 	na 	ReuniAo 	Inicial 	de 
Preparo da BRAENGCOY 26. 

Remessa ao COTER e ao DGP da relaçao final 
- 	 A 	cargo 	do 	Coordenador 	de 45. Ate 03 Abr 17 de militares que compôem a BRAENGCOY Preparo da BRAENGCOY 26. 

26. 

1 



I 	I 	 I - Local: a regular pelo DEC. 



I 	EVENTOS 
ATIVIDADES OBSERVAçOES 

NO 	I 	Perlodo 	i I 	 I 

57. 02 Jun 17 	Ativacão do 26° CONTBRAS Haiti. - A cargo do EMCFA. 
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MINISTERIO DA DEFESA 
EXERCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE 0PERAçOEs TERRESTRES 

Anexo 'F" (RELAçAO DE ASSUNTOS DA INsTRUcA0 INDIVIDUAL 1)0 
BRABAT) a Diretriz de Preparacäo Especifica de Tropa para Misso de Paz 

1. INsTRucAo COMUM 

a. Operaçoes tipo Policia (OCD. PBCE PBC VU PSE) 

b. Utiliuçâo de OVN. mira laser e mira holografica. 

c. Sessöes de tiro (da IGTAEx. embarcado em Vtr URUTU. conforme proposta do CCOPAB) 

d. Regras de engajamento espeelficas para MINUSTAH 

e. Higiene e Primeiros Socorros (análise primária, secundária. transporte de feridos. traumatiSmos. 
hemorragias e acidentes térmicos) 

f. Patruihas a pd. motorizati-as e mecanizadas 

g. DesobstruçAo de vias püblicas 

h. Técnicas de combate em localidade 

i. Emprego de armarnento não-letal 

j. Utilizaçao do Terreno (diurna e notuma) 

k. Operaçao de Busca e ApreensAo (OBA) 

I. Treinamento Fisico Militar (TFM) 

m. Lutas 

n. Segurança e ProteçAo de Autoridade 

o. Escolta de Comboios 

p. Conduta corn Prisioneiros 

q. (ore Pre-Deployment Training Materials (CPTM) 

r. Idiomas (inglés. frances e nocôes de creole) 

s. Exploraçao Radio em equipamentos PRO 5150 

t. Emprego de Interpretes 

u. Ocupacao e Emprego de Pontos Fortes 

v. Operaçao de Cerco e Vasculhamento 

x. Designaço de Objetivos em ambiente urhano 

y. Operaçoes Civis e Militares (Op CIMIC) 

w. Procedimento em Campo de Deslocados irnemos 

z. Procedimcnto em situaçOes de de-wares naturais 
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(Anexo F a Diretriz de Preparaçâo Especilica de Tropa para Missâo de. de Junho de 2016 ................................................. Fl 2) 

-I 

a.a. Manejo de cadáveres 

2. INSTRUçAO ESPECIALIZADA 

	

-I 
	 a. Estágio de Preparaçâo de Comandantes e Estado-Maior (EPCOEM) 

b. Estágio de Preparaçao de Comandantes de SU e Pei (EPCOSUPEL) 

c. Estagio de PreparaçAo de Comandantes de GC (EPCOGC) 

d. Estagio de Gerenciamento de Crise 
1 

e. Estágio de AdaptacAo a Viatura Militar 

f. listágio de ConducAo e Manutençâo de Viaturas 5 Ton Mercedes Benz 

	

-I 
	

g. Estágio de Conduçào e ManutençAo de Viaturas Marruá 

	

1 
	 h. Estágio de Condução e Manutençäo de Viaturas Urutu 

i. Estágio de Conduçao e ManutençAo de Viaturas Agrafe 

-j j. Estágio de Conduço e Manutencao de Viaturas Volkswagen 

k. Estãgio de Conduçao e Manutençâo de Viaturas Land Rover 

1. Estãgio de Direçâo Defensiva e Ofensiva 

m. Estãgio de Movimento de Cargas e Produtos Perigosos 

	

1 	

n. Estãgio de ManutençAo de Condicionadores de Ar 

o. Estágio de Manutençao de Cámaras Frigorificas 
-I 

p. Estágio de Caçador Urbano 

	

-I 
	 q. Estagio de Resgate e Evacuação Aeromédica 

r. Estágio de Pronto-Socorrista 

	

-I 
	 s. Estâgio de Preparo de Cargas (paletizacäo) pam embarque em acronave C-130 

	

-I 
	 t. Estágio para OperaçAo de Empilhadeira no embarque em aeronave C-130 

	

1 	 u. Estágio de Comando e Controle 

v. Estãgio de Inteligéncia 

x. Estágio de Logistica e Reembolso em OperaçOes de Paz 

y. Estágio para Assessores Juridicos 
1 

w. lnstruçao para ConfecçAo de Manifesto de Carga c Pessoal (ICMCP) 

	

1 
	 z. Estãgio de Eletricista Predial 

	

-I 
	 a.a. Estágio de Comunicação Social 

a.b. Estágio de Seguranca Alimentar 

a.c. Fstãgio de Operador de Grupo Gerador I 

a.d. Estágio de Operador de Grupo Gerador II 

	

-I 	 a.e. Estãgio de Controle de Malaria. Roedorcs c LtilizaçAo do Termonebulizador 

	

-i 	 a.f. Estâgio de EstacAo de l'ratamento de Agua por Osmose Reversa 

	

-I 	

a.g. Estágio de Operaçào do Sistema C 2  em Combate 

1 

-I 



(Anexo r a Diretriz de Preparacâo Especitica de Tropa para Missào de. de Junho de 2016 . 1:13) 

a.h. Estágio de Instalação do Eqp PRO 5100 Veicular 

a.i. Estágio de Programacão do Eqp PRO 5150 

a.j. Estágio de Elctricista Veicular 

a.k. Estágio de Cozinheiros/Garçons 

a.I. Estágio de CapacitaçAo de Pessoal em Man iitnçTio e OperacAo de Compressores de Ar 

a.m. Estágio de Funilaria e Pintura 

a.n. Estágio de ManipulacAo de Explosivos 

a.o. Estágio de Manutençao de Computador e Laptop 

a.p. Estâgio de Solda Elétrica e Oxiacetilénica 

a.q. Estagio de OperaçAo e ManutençAo de Grupos Eletrogénios 

a.r. Estãgio de Manutençâo de Refrigeraçâo Domiciliar 

a.s. Estagio de Atendimento Pré-hospitalar. Resgate e EvacuacAo Aeromédica 

a.t. Estãgio de Controle de Vetores 

a.u. Estagio de Análise FIsico-QuImica da Agua 

a.v. Estãgio Manipulacao. Preparacao e lnspeçAo de Alimentos 

a.x. Estágio de Cabeamento Telet5nico 

a.y. Estâgio do Sistema deTV por I  e Voz por IP 

a.w. Estágio de Instalacâo da E1T SISCOMIS (Banda 'X") 

a.z. Estágio de Cabeamento Estruturado 

b.a. Estágio de OperaçAo corn o Software Lotus Notes 

b.b. Estágio de Equipamento YAESU System 600E Interlink 

b.c. Estâgio de Bombeiro Hidrãulico 

b.d. 1nstruço de Sistema de Controle Fisico e de Material (SISCOFIS/SIMATEX) 

b.c. lnstruçâo sobre o Sisterna de Processamento Eletrônico de Documentos (SPED) 

b.f. InstrucAo sobre o Sistema de Boletins do Exército (SISBOL) 

b.g Estagio de Operador de Centro de Comunicaçôes (C Corn) 

b.h. Estágio de Operacâo de Ferramentas de Sofiii'are  Livre 

b.i. Estágio de Operaçâo e Manutencão de Equiparnento de Circuito Fechado 

b.j. Estágio de Primeiros Socorros pam Ferimentos Pérfurocortantes 

1; 

 

Brasilia. DF. 06 de unho de 2016. 

Gen Ex AR EN DE ALBUQUERQUE 
Comandante de Operacôes Terrestres 
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MINISTERIO DA DEFESA 
EXERCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE 0PERAcOEs TERRESTRES 

Anexo "G" (RELAçAO DE ASSUNTOS DA INSTRUçAO INDIVIDUAL DA 
BRAENGCOY) A Diretriz de Preparação Especifica de Tropa para Missâo de Paz 

1. INsTRuçAo COMUM 

a. OperaçAo Tipo Policia (corn enfoque para PBCE) 

b. UtilizaçAo de OVN 

c. SessOes de Tim (da IGTAEx, conforme proposta do CCOPAB) 

d. Regras de Engajamento EspecIficas para. MINUSTAH 

e. Higiene e Primeiros Socorros (análise prirnaria, secundária, transporte de feridos, traumatismos, 
hemorragias e acidentes térmicos) 

f. Patruihas a Pé e Motorizada 

g. DesobstruçAo de Vias Páblicas 

h. Reconhecimento de Engenharia 

i. Emprego de Armarnento NAo-Letal 

j. Minas, Acionadores, Armadilhas, Explosivos e Destruiçöes 

k. Utilizaçâo do Terreno (diurna e noturna) 

1. Corte em Rocha 

m. Organizaçao do Terreno (01) 

n. Pontagem - Montagem de Ponte Bailey e Compac 200 

o. Treinamento Fisico Militar 

p. Lutas 

q. Segurança e ProteçAo de Autoridade 

r. Escolta de Comboios 

s. Conduta corn Prisioneiros 

t. Inteligencia e Contra-Inteligéncia 

u. Core Pre-Deployment Training Materials (CPTM) 

v. Idiomas (ingles, frances e noçöes de creole) 

x. Exploraco-Rádio em Equipamentos PRO 5150 

y. Emprego de Intérpretes 

z. Designaçao de Objetivos em Ambiente Urbano 

za. OperaçOes Civis e Militares (Op CIMIC) 
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2. INSTRUçAO ESPECIALIZADA 

a. Estágio de Preparacão e lnspeçào de Alimentos 

b. Estãgio de OperacAo e Manutenção de Robs Compactadores VibratOrios e Compactadores a 
Percussâo 

c. Estágio de EsterilizaçAo de Material 

d. Estgio de ConduçAo de Viaturas 5 Ton Mercedes Benz e Land Rover 

e. Estágio de Operação e Manutenço de Guindastes (Munck e Bucyrus) 

f. Estágio de OperacAo de Estação Total Eletrônica 

g. Estágio de OperaçAo e Manutencão Torres de lluminaçAo 

	

1 
	

h. Estágio de Operaçâo e ManutençAo de Termonebulizador 

i. Estágio de Adaptaço a Viatura Militar MarruálLand Rover 

j. Estágio de Eletricidade Veicular (Marruá/Land Rover) 

k. Estágio de OperaçAo e Manutençao de Viatura Marruá/Land Rover 

	

-I 

	 I. Estágio de Estradas 

m. Estágio Básico de Resgate 

n. Estágio de OperaçAo e Manutençäo de Equiparnentos Muller (Robs Compactadores 
KC/KL/KP) 

o. Estágio de Operaçao e Manutencâo de Compressor de Ar e Perfuraçâo de Poço 

p. Estágio de Operaçâo e Manutençâo Rolo Compactador VibratOrio - Tandem 02 (dois) cilindros 
lisos 
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	 q. Estágio de ComunicaçAo Social 

r. Estágio de OperacAo e Manutençào de Equipamentos Caterpillar 

	

-I 
	 s. Estãgio de Evacuação Aeromédica (EVAM) para as militares dos Servicos de Saüde 

t. Estâgio de Operacao e ManutençAo de Grupo Geradores de 67. 250 e 440 KVA 

u. Estágio de La e Manutençâo de Viaturas Mercedes-Benz e Treinamento para Condutor de 
Vjatura Basculante Mercedes-Benz (Cacamba Basculante) 

v. Estágio de Topogratia 
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x. Estágio de Pontagem Compact 200 

y. Estágio de lmobilizaçôes Ortopédicas 

z. Estágio de Operação e Manutenção de Equipamentos New Holland 

	

1 	

aa. Estâgio de Operaçâo e ManutençAo de EstaçAo de Tratamento de Agua par osmose reversa 

ab. Estãgio de Operaçâo e ManutençAo de Usina de Britagem (UB) 

ac. Estgio de Operacâo e Manutencão de Equipamentos de Engenharia 

ad. Estágio de OperaçAo e Manutenção de Pavimentadora (vibroacabadora) 

ae. Estâgio de Operaçâo e Manutençâo de Usina de Asfalto (UA) 

af. Estágio de Gerenciamento da Atividade de ConstrucAo 

	

-J 	 ag. Estágio de Socorrista Avançado no Grupo Técnico de Emergéncia 

ah. Estágio de Expbosivos 
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ai. Estágio de Operaçâo e Manutençâo de Perfuratriz Rotativa 

	

1 
	

aj. Estágio em Flash S pam o Pessoal de Informática 

ak. Estágio de Preparo de Cargas (paletizaço) para Embarque em Aeronave C-130 

al. Estâgio para Operaçâo de Empilhadeira no Embarque em Aeronave c-I 3 
-I 

am. Estágio de Comando e Controle 

	

/ 

	 an. Estágio de Inteligéncia 

ao. Estágio de Logistica e Reembolso em Operaçôes de Paz 

	

'-I 
	 ap. lnstruçAo para ConfecçAo de Manifesto de Carga e Pessoal (ICMCP) 

	

1 	 Brasilia, DF, 06 djunho de 2016. 

t 
Gen Ex ARKEN DE ALBUQUERQUE 

Comannte de Operaçôes Terrestres 
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MINISTERLO DA DEFESA 
EXERCITO BRASILEIRO 

COMANDO DE OPE RAcOEs TERRESTRES 

Anexo "H" (PREPARO DE IDIOMAS DO CONTINGENTE BRASILEIRO NO 
HAITI) I Diretriz de PreDaracão Especifica de Tropa Para MissAo de Paz 

1. PLAN EJAMENTO DA PREPARAçAO L1NGUST1CA DA TROPA 

a. Aspectos a serem observados guando da contratacAo de cursos de idiomas e/ou 
professores autônomos 

1)0 grau de qualificacâo e especializaçâo no idioma dos prot'issionais pertencentes ao 
quadro de pessoal do curso ou dos professores autônomos contratados. 

2) A abrangéncia nacional de forma a atender mais adequadamente Is localidades de 
origem dos militares que irâo integrar o Contingente. 

3)0 registro cadastral atualizado da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores (SICAF). 

4) A condiçAo das instalaçôes (salas de aula. Iaboratórios. biblioteca, etc) e se estas 
poderAo atender adequadamente I demanda. 

b. Metodologia de Ensino 

1)0 ensino deve priorizar o aperfciçoamento das habilidades linguIsticas (expresslo oral 
e compreensAo auditiva) consideradas mais relevantes as peculiaridades da misslo e as 
necessidades do Contingente. 

2) As turmas deverâo ser constituIdas corn, no máximo. 16 (dezesseis) alunos. 

3) Para a constituiçâo das turmas deverão ser adotados Os seguintes critérios: 

a) aplicacAo de teste de nivelarnento para o levantamento dos niveis de prouiciência: e 

b) composiçIo dos grupos. independente do posto hierárquico e corn base no teste de 
nivelamento, levando-se em consideraçIo as missOes a serem desempenhadas pelos militares. 

4)0 conteádo programático deverã ser contextualizado. abranger o contexto militar e 
atender Is espccificidades da misslo. Dc acordo corn as peculiaridades de cada grupo. isto é, 
corn base nas missöes a serem desempenhadas, recomenda-se major ènfase ao ensino-
aprendizagem de vocabulIrio especIfico e a prática oral (conversaçâo e dramatizaçAo) de 
conteüdos situacionais. tais como: abordagem da populacIo (saudaçöes, cumprimentos, 
interrogatório, etc), controle da populacão. solicitar informaçôes. localizaçào de pontos e ruas, 
socorro a vitimas. acidente de Iránsito. atuaçIo em postos de controle checkpoints. realizacAo de 
revistas. patruihas. compras. relaçäo corn a imprensa. apresentaçôes brfrfings, dentre outros 
julgados relevantes pelo Contingente. 

5) A distribuiçAo dos militares nos respectivos idiomas (inglés. frances e creak) devcrá 
ter como parámetro suas necessidades linguisticas em consequência da funcAo que os mesmos 
irâo desempenhar. Recomenda-se observar a seguinte distribuiçâo: 
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IDIOMA UNIVERSO DE MILITARES 

Inglés - Cmt e SCmt Btl 

- Todo Estado-Maior e adjuntos 

 -CmtSU 

Frances - Cmt e SCmt Btl 

- G2 e adjuntos. G3 (COT). G9 e adjuntos. Adj G4 
encarregado de compras e DOAI 

 -CmtSU 

Creole - Crnt de pequenas fraçes e tropa (militares que 
terAo contato direto corn a população) 

6) Deve ser observada a continuidade no ensino dos idiomas. Da relevãncia da mesma, 
depcnde o born aproveitamento da turma durante as atividades de preparacâo linguIstica e o 
born desempenho no decorrer da missâo. 

c. Planejamento das aulas 

I) 0 preparo de idiomas deverá ser desenvolvido ao longo de 12 (doze) semanas; as duas 
primeiras semanas serAo utilizadas para medidas administrativas (ap1icaco do teste de 
nivelamento, constituicão das turmas, eiaboração das relaçOes de turmas corn o horário e local 
das aulas, reunio preparatória corn a Contingente, distribuiçäo do material, etc) que se fazem 
necessárias e que antecedem a fase de preparo propriamente dita e composta de 10 (dez) 
semanas. 

2) A carga horária minima devcrã ser de 60 (sessenta) horas para cada idioma. 

3) A preparacAo linguistica deverá se desen'volver, preferencialmente, através de quatro 
encontros semanais de 1:30h cada encontro. 

d. Material Didático 

1) Sugere-se que o curso de idiomas contratado forneça material didático ou apostilas, 
corn qualidade e de fácil aprendizagem e compreensào. 

2) Para o idioma inglés, recomenda-se a utilizaçAo do material CAMPAIGN - English for 
the Military, da Editora MacMillan (livros 1, 2 e 3) para ministrar a conteüdo programático 
selecionado pelo COTER e utilizado como parâmetro para a confecçAo do Piano de Disciplinas 
a cargo do CEP. 

3) Para o idioma frances, como nAo existe urn material em que seja abordado o 
ensino/aprendizagem da lingua em urn contexto militar, faz-se necessária uma adaptação do 
material existente no mercado para as situaçOes as quais o militar será submetido durante a 
rnissfto. Recomenda-se a utilizaçAo do material: OBJECT/F EXPRESS - LE MONDE 
PROFESSIONNEL EM FRANAIS - niveaux Al/A2, da Editora Hachette. Esse material. além 
de se apresentar em urn so volume contendo CD audio e caderno de exercIcios. abrange as 
competéncias linguisticas dos niveis elementares do quadra europcu de rcfcrCncias para a 
ensino de idiomas. Por se tratar de urn mCtodo de mercado destinado a urn piblico corn 
atividades profissionais e interesses variados e. considerando-se as peculiaridades de uma 
missâo militar. C conveniente que haja adaptaçôes e transposicOes das situaçôes apresentadas no 
mCtodo para a realidade militar. 
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e. idioma Creole 

I) A disponibilidade de professores do idioma creole ê muito rcstrita e dependerod da 
area do Grande Comando envolvido, esta situação torna-se ainda mais critica. Desta fcma, 
recomenda-se que sejam estabelecidos contatos corn a Embaixada do Haiti e/ou corn Centros 
Universitários mais próximos a rim de se conseguir algum tipo de apoio. 

2)0 ensino deste idioma deve ser objetivo e contextualizado: as militares devem ser 
treinados exaustivamente na repeticäo de frases bãsicas necessãrias a sobrevivéncia e as 
necessidades da missAo. Além disso. convém que situaçOes básicas de comunicaçäo sejam 
abordadas corn o objetivo de viabilizar o rápido entendimento nos eventuais casos de denüncias 
ou informaçoes prestadas por ocasiAo de checkpoints, vascuthamentos, interrogatórios. etc. 

3)0 Dicionário Prático da ONU e o Manual de Preparo do Idioma Creole elaborados pela 
Div Mis Paz/COTER constituem material de refcrncia e apolo a preparacão da tropa. 

f. Competências Comunicativas 

Segue uma rclacao das principals competências comunicativas (conjunto de saberes, 
atitudes e capacidades). nos idiomas inglés e frances, que visam orientar o preparo e facilitar sua 
conduçAo pelos professores contratados. 

I) Idioma inglés 

a) CompreensAo auditiva 

(1) Comandante. Subcomandante. Estado-Maior e Adjuntos (oficials) 

(a) Compreender expressOes e frases comuns em contexto de interaçAo social e 
necessidades pessoais. 

(b) Apresentar compreensâo suficiente para entender conversas sobre tópicos 
relacionados a rotina de trabaiho. 

(C) Compreender enunciados concretos em registro mais formal (pergunlas. 
respostas e diálogos completos em linguagem mais elaborada). 

(d) Compreender apresentaçOes e conversação face-a-face, em linguagem 
standard e velocidade normal, bern como narraçAo de eventos correntes. passados e futuros. 

(e) Demonstrar habilidade para acompanhar as pontos essenciais de uma 
discussAo ou conversa sobre assuntos de sua area profissional. 

(f) Reconhecer recursos de coesAo e sinais de organizaco de urn discurso mais 
complexo. 

(g) Acompanhar o discurso, mesmo quando este apresenta urn grande numero 
de detaihes factuais. 

(h) Compreender informacOes em condiçôes desfavoráveis (ruldos). 

(I) Compreender conversas ao telefone. 

(2) Subtenentes e Sargentos adjuntos do Estado-Maior 
(a) Compreender expressôes comuns e frases curtas e simples sabre regras de 

SOC al ização e necessidades pessoais. 

(b) Compreender a linguagem falada em apresentaçöes, em linguagem standard 

c velocidade normal. bern coma narracAo de eventos correntes, passados e futuros. 

(c) Compreender enunciados concretos em registro mais formal (perguntas, 
respostas e diálogos completos em linguagem mais elaborada). 

(d) Compreender conversas ao telefone. 
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(3) Cmt e SCmt SIJ e Adjuntos 

(a) Compreender expressOes comuns em contexto de interacao soc 	e 
necessidades pessoais. 

(b) Apresentar comprccnsâo suficiente para interagir em conversas sobre 
tópicos relacionados a rotina de trabatho. 

(C) Compreender enunciados concretos. perguntas e respostas simples. 
conversação face-a-face e pelo telefone. 

(d) Compreender a linguagem falada em apresentacOes. em linguagem siandard 
e velocidade normal. bern como narraçâo de eventos correntes. passados e t'uturos. 

b) Expressao Oral 
(I) Comandante. Subcomandante, Estado-Maior e Adjuntos (oficiais) 

(a) Utilizar expressôes e frases comuns em contexto de interaçAo social 
(atividades sociais, recepção e acompanhamento de comitivas). 

(b) Utilizar enunciados em registro formal e informal (perguntas. respostas, 
apresentaçôes. cumprimentos, descriçôes, solicitaçes, dar opiniôes, expressar gentileza. dc). 

(c) Iniciar. sustentar e concluir uma conversaçAo. 

(d) Iniciar, sustentar e concluir discurso formal voltado para apresentacAo de 
palestras. 

(e) Utilizar discurso que apresente urn grande nümero de detalhes. 

(f) Estabelecer conversa pelo telefone. 

(2) Subtenentes Sargentos e adjuntos do Estado-Maior 

(a) Empregar frases curtas e simples corn vocabulário restrito (regras de 
socializaçao. necessidades pessoais) 

(b) Utilizar enunciados simples e 	int'ormais (pergurnas. respostas. 
cumprimentos, etc). 

(c) Estabelecer conversa pelo telefone. 

(3) Crnt e SCmt SU 

(a) Empregar formulas de cortesia. apresentacâo e identificaçAo. 

(b) Iniciar, sustentar, e concluir pequenas conversas; perguntar e responder 
perguntas simples. 

(c) Expressar-se pedindo objetos. serviços e ajuda: solicitar informaçoes c 
esciareci mentos; expressar satisfaçâo. insatisfacAo e confirmacAo. 

(d) Expressar-se fazendo descriçOes. 

(e) Estahelecer conversa pelo telefone. 

c) Compreensao escrita 

(1) Estado-Maior e Adjuntos 
(a) Ler textos simples (mensagens eletrônicas) relacionados a situaçOes de 

trabaiho. 

(b) Compreender o sentido principal de textos simples e complexos. 

(c) Inferir o significado de palavras desconhecidas a partir do contexto. 

(d) Ler e compreender textos factuais sobre assuntos concretos: descriçOes de 
pessoas, lugares e coisas; narracAo de eventos presentes passados e futuros. 
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(e) Ler e compreender textos sobre variados assuntos relacionados a misâ de 
paz (aspectos de detençAo e prisâo de civis e menores, evacuaçAo em caso de desastres 
naturals). 

(f) Localizar e selecionar informaçAo especIfica em textos complexos sobe sua 
Area profissional. 

(g) Ler e compreender relatórios sobre assuntos concretos corn vocahulário 
extenso e especffico a sua area prot'issional. 

(2) Cmt e SCmt SU 
- Ler textos simples e diretamente relacionados a situacöes de trabaiho e 

sobrevivéncia diana. 

2) Idioma frances 

a) CompreensAo auditiva 

(1) Sargentos. Cabos e Soldados 

Compreender expressOes conhecidas e frases simples sobre necessidades 
pessoais. 

(2) Cmt SU 

(a) Compreender expressOes conhecidas e frascs curtas e simples sobre 
necessidades pessoais. Apresentar compreensAo suficiente para emender conversas sobre 
tópicos relacionados a rotina social de trabaiho, quando a situacAo for clara e amparada no 
contexto. 

(b) Apresentar compreensAo suficiente para entender conversas sobre tópicos 
relacionados it rotina social de trabaiho, quando a situacão for clara e amparada no contexto. 

(c) Compreender enunciados concretos, perguntas e respostas simples e 
diálogos simples. A conversação precisa ser sustentada em ritmo lento. 

(d) Compreender a lingua falada nos meios de comunicaçAo e em conversas se 
o conteüdo for clam e previsIvel. 

(3) Estado-Maior 

(a) Compreender expressöes conhecidas e frases curtas c simples sobre 
necessidades pessoais. 

(b) Apresentar compreensão suficiente para emender conversas sobre tópicos 
relacionados it rotina social de trabaiho. quando a situacão for clara e amparada no contexto. 

(c) Compreender enunciados concretos. perguntas e respostas simples. e 
diãlogos simples. A conversacão precisa ser sustentada em ritmo lento. 

(d) Compreender a lingua falada nos meios de comunicaçAo e em conversas se 
o conteüdo for clam e previsivel. Compreender uma conversa face-a-face em lingua Standard, 
em velocidade normal, corn alguma repetiçAo sobre assuntos püblicos de interesse pessoal e 
geraL narraçAo de eventos correntes, passados e futuros. 

(e) Demonstrar habilidade para acompanhar os pontos essenciais de uma 
discussAo ou conversa sobre assuntos de sua area profissional. 

(f) Reconhecer recursos coesivos e sinais de organizacäo de urn discurso mais 
complexo. acompanhando o discurso. mesmo quando este apresenta urn grande nOmero dc 
detaihes factuais. 

(g) Compreender inforrnaçôes em condiçôes desfavorâveis (ruidos). 

(h) Compreender o sentido geral da lingua falada dos meios de comunicaçâo em 
situaçöes que exigem a compreensâo de uma lingua especializada. 

(I) Compreender fatos mesmo scm captar suas sutilezas. 



H (Anexo H' a Diretriz de Preparacào Especifica de Tropa para Missao de Paz. de Junho de 2016 ....... Fl 6) 

b) Expressâo oral 

(I) Sargentos. Cabos e Soldados 

(a) Empregar frases curtas e simples mesmo cometendo erros de pr ni'ineia e 
corn vocabulário restrito. 

(2) Cmt SU 
(a) Manter urn diâlogo simples em situaçOes diárias. Iniciar, sustentar e 

concluir pequenas conversas. perguntando e respondendo a perguntas simples. 

(b) Expressar necessidades pessoais simples e previsiveis. empregar de forma 
satisfatória formulas de cortesia, apresentaçAo c identificaçao: comunicar-se em tarefas 
rotineiras simples no local de trabatho: pedir objetos. serviços e ajuda; solicitar informacOes e 
esciarecimentos: expressar satisfacAo, insatisfaçAo e conhirmaçAo. 

(c) Empregar frases curtas e simples mesmo contendo erros de pronuncia e corn 
vocabulário restrito. 

(d) Empregar apenas urn tempo verbal ou evitar estruturas mais elaboradas. 

(3) Estado-Maior 

(a) Elaborar situaçôes de comunicaçAo diárias comuns, expressando-se de 
forma apropriada a situaçAo. 

(b) ObservacAo: ressalta-se que erros esporádicos de pronLncia, gramática ou 
vocabulárjo no distorcem o sentido e nâo incomodam o nativo. 

c) CompreensAo escrita 

(1) CmtSU 

Conseguir ler textos simples, sem ambiguidade e diretamente relacionados a 
situacöes de trabalho e de sobrevivéncia diana. Alguns exemplos sAo pequenas notas. anüncios, 
descricoes. aitamente previsiveis de pessoas. lugares ou coisas: explicaces superficiais de 
geografia. sistemas de governo e monetário redigidos de forma sirnplificada para estrangeiros: 
pequenas series de instruçöes e direçôes (requisiçôes. mapas. menus. catálogos. brochuras e 
programacôes simples). 

(2) G2eG9 

(a) Len textos simples. scm ambiguidade e diretamente relacionados a situaçôes 
de trahalho e de sobrevivéncia diana. Pode-se char coma exemplos: pequenas notas: anüncios: 
descriçôes aitamente previsIveis de pessoas; iugares ou coisas; explicacOes superficiais de 
geografia; sistemas de governo e monetãrio redigidos de forma simplificada para estrangehros; 
pequenas series de instrucoes e direçäcs, requisiçôes. mapas. menus, catalogos. brochuras e 
programacôes simples. 

(b) Compreender o sentido principal de textos simples que corn padroes 
estruturais e vocabuiário de aita freqUéncia, inciuindo termos e cognatos internacionaimente 
compartilbados. nomeadamente dos termos e as palavras aparentadas (quando aplicável). 

(c) inferir o significado de palavras desconhecidas a partir do contexto. 

(d) Identificar tOpicos principals em alguns textos de maior compiexidade. 

(e) Compreender o suficiente para icr textos escritos simples e auténticos sobre 
assuntos conhecidos. 

(f) Ser capaz de icr fluentemente textos factuais sobre assuntos concretos. 
como descriçoes de pessoas. lugares e coisas: narracâo de eventos presentes, passados e futuros. 

(g) Ser capaz de localizar e compreender as idéias e detalhes principais em 
textos escritos para o leitor comum e conseguir responder perguntas factuals sobre esses textos. 
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(h) Usar indIcios contextuais e do mundo real para compreender textos mesmo 
corn certa lentidâo e incompreensAo de alguma inforrnacão. 

	

1 
	 (i) Os contextos incluem notIcias e informaçôes que descrevem eventos 

recorrentes. inforrnacao biogrãfica simples, notIcias de cunho social, cartas comerciais de rotina 
e material tecnico. 

(j) Conseguir compreender rapidamente a escrita que e predominantemente 
elaborada através de padroes frasais de alta frequéncia. 

(k) Empregar indIcios contextuais e do mundo real para compreender os textos. 
apesar do voeabulário ativo nAo ser extenso. 

(I) Selecionar e localizar informacAo especifica em textos complexos sobre sua 

	

-I 
	 area profissional. 

g. Avaliacâo do Preparo 

1) Deverã ser planejado para que, durante o ExercIcio Básico de Operacoes de Paz, 
existam oficinas destinadas a realizar o nivelamento linguistico dos integrantes do Btl Haiti/Cia 
E Haiti. 

2) Duranle a realizacäo do ExercIcio Avançado de Operacoes de Paz. deverão ser 
planejados incidentes para que a tropa executante possa praticar os conhecimentos linguIsticos 
assimilados durante a preparaco. 

2. EXAME DE PROFICIENCIA ORAL (EPO) 

	

-I 	 a. 0 BRABAT constitui uma OrganizacAo Militar Sede de Exame (OMSE) para a realizaçAo 

	

-I 
	

do EPO e Teste de Credenciamento Linguistico JCL) dos militares que se encontram em 
missâo no exterior junto a MINUSTAH. 

	

-I 
	 b. Tanto o EPO quanto o TCL seräo realizados segundo o calendário anual e o valor da taxa 

de inscricAo estabelecido em Portaria do DEP. 

c. Fixaçâo da data e do horário de realizaçAo do EPO: o CEP, em coordenaçAo corn o 
COTER e o BRABAT. ira propor duas datas para a escolha de uma iThica. Na seqüéncia será 
proposta uma data e urn horário para cada 10 militares inscritos. dentro do prazo estabelecido 

	

1 	 em Portaria do DEP. 

d. Procedimentos para a realização do EPO 
1)0 militar interessado deverá efetuar. normalmente. sua inscrição no Portal da EducaçAo 

(www.ensino.eb.br ) conforme o calendário anual estabelecido na Portaria do DEP; o candidato 
dcverá informar a opçAo BRABAT como OMSE e aguardar a IiberaçAo de sua inscriçAo por 
parte da secretaria. 

2) No ambiente do aluno, em pagamentos, emitir o boleio e efetuar o pagarnento. 

3)0 BRAI3AT deverá enviar expediente ao COTER informando a relaçâo dos candidatos 
inscritos para o EPO. os idiomas e a indicacAo da data de realizaçao de acordo corn aquelas 

	

-I 	 previamente propostas pelo CEP. Essas informaçôes seräo remetidas ao DEP/CEP pelo COTER. 
4)0 BRABAT deverá reunir os rnilitares no dia e hora marcados e tomar as providéncias 

	

-I 
	 necessãrias para disponibilizar a sala de videoconferncia em condiçöes técnicas para o exame. 

-I 

3. PREsCRIçOES DIV ERSAS 

	

-i 
	 a. No inicio da preparaçäo, deverã ser realizada uma reuniAo corn a tropa, corn os objetivos 

de informá-la sobre o desenvolvimento do processo de preparo linguIstico e de transmitir 
rnensagens de motivação e da necessidade de comprometimento de todos corn o preparo. 

-I 

-I 

-I 
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b. Todo o processo de preparo de idiomas deve ser orientado e supervisionado por urn 
militar que conheça as missOes a serem desempenhadas e suas especificidades. 

c. Deverá ser encarninhado a Div Mis Paz/ COTER urn relatório ao final do processo de 
preparo linguIstico. detalhando as fases de planejamento e execuçâo bern como anexadas cOpias 
dos documentos e do material didático e apostilas utilizados pelos professores. 

d. DeverAo ser estabelecidas ligaçôes do C Mu A/DEC corn a Div Mis Paz/COTER e o CEP, 
sernpre que se fizer necessário, para a obtençAo de orientaçöes complementares ou 
esclarecimentos de d(ividas. 

Brasilia. 1)1'. 06 de junho de 2016. 

Gen E% ARAN DE ALBUQUERQUE 
Comanda de OperacOes Terrestres 
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Anexo I (FICHA DE APROVEITAMENTO NA INST Rt cÁO INDIVIDUAL I)F FOR( Di: 
PAZ) a Diretrii de Preparacäo Especifica dc Tropa pars Missão de Pa,. 

FICHA DE APROVEITAMENTO NA INSTRUcAUINDIVWUAL  DE FORA DE PAZ (FAHPAZ) 
Posto:(irad 	 NOM I,-. CONI Pt I Jo 

OM DL ORIGEM 	 FRAcAO de F Paz 

TERMINO DA FASE RESPONSAVEL PELO PREENCHIMENTO 

.suntO 	 Data Assinatura 
Militar 

A,.iiiatura 
( nit St 

Situaço Gerat  
(inidade 1 	r'isao de nivel eslralègico das missöex de pa: dos Naçöes Unida.s  

Unidade I - Pane I - IntroducAo para Missôes de Paz da ONU  
tJnidade 1 - Pane 2 - Principios fundamentais para Missôes de Paz da 
ONU  

Unidade 2-0 esiabelecimenlo e o funcionamenlo das operacôes de paz dos Naçöes Unidas 
LJnidade 2 - Pane I - Estabelecimento e a operacionalizacâo 	dos 
Mandatos do Conseiho de Seguranca em Missôes de Paz da ONU  
Unidade 2- Pane 2 - Como funcionam as Missöes de Paz da ONU  

Unidade 3 - Implemeniaçâo efeliva do Mandato  

Unidade 3 - Pane la - Leis internacionais relevantcs para as Missôes 
de Paz daONU  
Unidade 3 - Pane I b - Proteção dos direitos humanos nas Misses de 
Paz daONU  
Unidade 3 - Pane Ic - 	Muiheres, paz e scguranca: as regras das 
MissOes de Paz das Naçöes Unidas  
Unidade 3 - Pane Id - Proteçâo da criança: as regras das Missôes de 
Paz daONU  
Unidade 3- Pane 2- Trabalhando corn parceiros da MissAo  

Unidade 4 -Norma.c, va/ores e .cegurança do pessoal daN \'açöes Unidas  

Unidade 4- Pane I 	- JntroduçAo para conduta e disciplina  
Unidade 4- Pane lb - ExploracAo e abuso sexual  
LJnidade 4 - Pane I 	- As conSequências de ma conduta em Missôes da 
()NU  
Unidade 4- Pane 2 - I IIV/AIDS nas Missôes de Paz da ONU  
Linidade 4 - Pane 3a - Respeito pela diversidade  
Unidade 4- Pane 3b - Salvaguarda e segurança  

Un/dade 5 -- Insfruçöes diversax  
Unidade 5 - Pane I - Regras de engajamento  
I Ynidade 5 - Pane 2 - Pessoal das NacOes Unidas  
Unidade 5 - Pane 3 - Logistica na ONU  
* Esta ficha deve ser preenchida e rubricada por cada militar integrante do Contingente e publicada em 
Boletim Interno da OM. 

Brasilia. DF. 06 dejunho de 2016. 

Gen Ex AI,XkEN DE ALBUQUERQUE 
Comandante de OperaçOes Terrestres 



Anexo "J" (MODILO DA DECLAR AçAO DE VOLUNTARI() I'ARA MISSAO LW 
PAZ) I I)iretr,z de Preparacio Especifica de Tropa para \Iissão de Paz 

l)l:cLAR.çAo 

Eu 	 (PostolGrad e nome do 

militar) declaro ser voluntãrio para compor o 	Contingente do(a)  

por urn periodo aproxirnado de cerca de 6 (scis) meses a I (urn) ano. corn previsâo de 

dcslocarnento ao 	 • a partir do final do més de  

estando ciente de que. no cumprirnento da referida rnissâo. poderei estar sujeito a situacôes 

reals de utilizaçâo da força. de acordo corn o previsto na legislaçao aplicãvel a Missão das 

Naçôes Unidas  

Declaro tanihin nao estar .vu/-jfidice e nAo cstar respondendo a nenhum 

processo na justiça civil. 

Assinatura do Militar 

Assinatura da P Testemunha Assinatura da 2a  Testemunha 

Local. IT. - de 
	

de 

Brasilia. DF. 06 dejunho de 2016. 

r7e~ 
Ex DE ALBUQUERQUE 

Cornandan de OperaçOes Terrestres 
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MODELO DE (ERTIFICADO DE ANTECEDENTES CRIMINAlS 

CAIWCALHO DA OM DO MILITAR 

CERTIFICO. para Os devidos fins que o Sr. 	(posto/grad/nome completo) 
indicado para participar da MissAo das Naçôes Unidas pam a Estabilizaçâo do Haiti (MENUSTALI) nAo 
está condenado. sob investigaçâo ou sendo processado por qualquer tipo de crime ou transgressAo 
disciplinar. incluindo os de natureza sexual.. bern como por qualquer vioIaço da lei dos direitos 
internacionais ou lei hurnanitãria internacional. Ccrtifico, também, que não se tern cincia de nenhuma 
alegacAo contra o militar indicado de que este tenha cometido ou tenha sido envolvido. por açAo ou 
omissào. de qualquer ato que possa configurar violacâo da lei dos direitos internacionais ou lei 
humanitária inernacional. 

Quartelem 	..UF. 	de 	de 2016. 

ComandantedaOMdomilitar 

((olocar sobre a assinatura o carimbo/selo oficial da OM (10 militar) 

H-' 

. . . ...... .. .. .... 
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CAI3EALHO 

ORDEM 1W SERV1() N°  

APOIO LOGISTICO AO PLANO 1W RO1)IZIO DO BATALHAO DE 

INFANTARIA/COMPANHIA DE ENGENHARIA DE FORCA DE PAZ - XXI' CONTINGENTE 

1. FINALIDADE 

Regular as medidas administrativas e logisticas relativas ao embarque do BatalhAo de 
Infantaria/Companhia de Engenharia de Força de Paz (BI F Pail Cia E F Paz) para a cidade de Porto 
Principe. a fim de integrar a MINUSTAH (MissAo das NaçOes Unidas para Estabilizacao do Haiti). 

2. REFERNCIA 

- Diretriz de Preparo de Tropa pam Emprego em MissAo de Paz sob a ëgide da ONU. de 
de  

- 0 Sv que regula o Piano de RodIzio. 

3. OBJET! VOS 

a. Coordenar o deslocamento dos efetivos em pessoal e material de suas sedes para os locais de 
concentraçao do BRABAT/BRAENGCOY XX: 

b. Coordenar o apoio pam o deslocamento dos efetivos em pessoal e material dos locais de 
concentraçâo do BRAI3AT/BRAENGCOY XX pam os locals de embarque: 

c. Coordenar o apoio em alojamento. alimentaçâo e transporte das OM apoiadoras para a 
concentracâo. 

4. coNDIcOEs DE EXECUçAO 

a. Responsabilidade de apoio ao embargue da tropa corn destino ao Haiti: 

I) I°EscalAo 

EscAe Data Any Adrm de Partida Adrm de Chegada 	OM apoladora 

N 16NOV lEA-I 
RIO DE JANEIRO 60° B Log 

SBBV 	80° BIMtz 
BOA VISTA - RR 	40° I)Sup 

 80° BlMtz 

BRASILIA 

- 0 NOV lEA- 
- 

SÃO PAULO 
BRASILIA 

0 

3° 



i
F 
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2) 2° Escalâo 

Esc Ac Data Any Adrm de Partida Adrm de Chegada  _OM _apoiadora 

10 
17  NOV

21 NOV 

lEA-I 

1EA- 

RIO DE JANEIRO 
SBBV 

BOA VISTA - RR 

600 B Log 
BRASILIA 

SAO PAULO 
- 	 800 BIMtz 

400 DSup 
BRASiLIA  800 BlMtz 

2° 

b. Encargos das OM apoiadoras 

I) Disponibilizar apoio em pessoal, meios materiais e. se for o caso. aIimentaçAo e acomodaçOes 
par a conccntraçAo da tropa do I3RABAT/I3RAENGCOY. 

2) Apoiar o embarque do pessoal e material previsto no Piano de Rodizio nos aeródrornos 
localizados em suas respectivas sedes. 

3) Providenciar apolo de rancho (cafe. água e lanche) para militares e familiares. por ocasio das 
despedidas das tropas nas Bases Aércas. 

c. Em cada cidade ondc houver partida prevista seth designada uma OM apoiadora. encarregada do 
apoio ao embarque do pessoal e do material. se  for o caso. 

d. Pam o embarque corn destino a missão. os diferentes efetivos das OM que integram o BRABAT 
sairAo de suas OM c concentrar-se-o nas cidades onde se localizam os acródromos de embarque da 
tropa. Tal procedimento se repetirá em cada escaião. 

e. Pam emharques corn partida prevista ate as I 000 (horário local) deverá haver obrigatoriamente o 
pernoite na OM apoiadora. A chegada prevista no aeródromo deverã ser ate 02 horas antes do horário 
previsto pam o embarque do pessoal. 

f. Os efetivos da Gu Goiània deslocar-se-âo diretamente para a Base ACrea de Brasilia. em Vtr do C 
Op Esp. A OM apoiadora da Gu Brasilia deverá proporcionar apoio de catanho e ainda ficar ECD 
providenciar hospedagem em caso de atrasos e panes na aeronave prevista. 

g. As OM apoiadoras deverâo providenciar transporte urhano entre o local de chegada e o de 
hospedagem, se for o caso, e dali para o aerOdromo. seja pam militares isolados (conforme Anexo A). 
seja pam funcöes de tropa (Anexo B). 

5. ORDENS AOS ELEMENTOS SUBORDINADOS 
a. BRABATXX 

1) PorintermédiodoGi: 
- providenciar a confeccAo c distribuiçao o Piano de Chamada (por aeronave); 
- designar os Chefes de Embarquc. entregando-Ihes uma pasta contendo o Manifesto de ('arga 

e Pessoal. o Piano de timharque (completo). o formulário do Rclatório de Embarque (Anexo 13) e o 
Piano de Chamada dos militares integrantes da aeronave. 

2) Por intennédio do 64: 
- providenciar a confecçào de expediente ao CMA. CMI. e CMP. solicitando a possibilidade 

de atendimento dos apoios previstos no Nr 4 desta 0 Sv: 

- providenciar a confeccAo de expediente ao COTER. solicitando a possibilidade de 
descentralização as OM apoiadoras dos recursos linanceiros e do combustivel necessârios ao 
cumprimento da presente 0 Sv. 
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3) Por intcrmédio do Cmt Cia C Ap: 
- designar o SCmL Cia C Ap e o Aux (i4 (ou outros militares) como coordenadores do 

Emharque de Material na Gu principal de embarque. cabendo aos mesmos providenciar para que o 
Armt. capacete balistico e a bagagem individual (Se for o caso) de todos os militares que se deslocam 
isoladamente sejam entregues os respectivos detentores na Base Aérea da Gu principal de embarque. 
Caso a aeronave do militar isolado nâo fizer escala nesse local. providenciar para que outro(s) 
militar(es). previsto(s) para embarque em aeronave do mesmo escalão aéreo, o(s) conduza para o Haiti 
(nomeacão do canga'): 

- designar ainda o XXXX (colocar contatos do militar) como elemento de ligacão na Gu de 
Brasilia (ou outra). cabendo a este ficar ECD realizar os contatos que se fizerem necessários naquela (lu. 

b. 900 BIMtz 
- designar uma equipe de apoio. composta por no mInimo 01 (urn) oficial ou Sgt e 4 (quatro) 

CbISd. para cada aeronave sob sua responsabilidade. devendo a mesma ficar ECD realizar o dcspacho da 
hagagem pessoal e da carga, se for o ca.so: 

- hear ECD tbrnecer alojamento. alimentaçAo e transporte pam os efetivos componentes dos 
difèrentes escalOes de ernbarque que chegarao ou quc partirão de sua Gu: 

- pam fins de planejamento. os efetivos a serem embarcados são os seguintes: 

DATA AERONA ' VF EFETIVO 
OFICIAIS SUBTENENTES CABOS E —_ 

TOTAL/OM  E SARGENTOS SOLDADOS 

20 NOV 12 
2EA-1 113 - 61 52 
2EA-2 45 3 18 27 

28 NOV 12 - 4EA- I 19 I 02 	-- 16 

c. 91°BLog 
- designar uma equipe de apoio, composta por no minimo 01 (urn) oficial ou Sgt e 4 (quatro) 

Cb/Sd. pam cada aeronave sob sua responsabilidade. devendo a mesma ficar ECD realizar o despacho da 
bagagem pessoal e da carga. se  for o caso: 

- ficar ECD fbmecer alojamento. alimentacão e transporte para os efetivos componentes dos 
diferentes escalOes de embarque que chegarao ou que partirão de sua Gu: 

- para fins de planejamento. as efetivos a serern embarcados são OS seguintes: 

DATA AERONAVE EFETIVO
TOTAUOM 	 SOLDADOS 

24 NOV 12 	3EA-1 	 19 	 1 	 02 	 16 

6. APOLOS SOLICITADOS 
a. 191°BLog 

- designar uma equipe de apoio. composta par no minimo 01 (urn) oticial ou Sgt e 4 (quatro) 
('h/Sd. para cada aeronave sob sua responsahilidade. devendo a mesma ficar ECD realizar a despacho da 
bagagem pessoal c da carga. se  for o caso: 

- hear ECD fbrnccer alojamento. alimentacão e transporte pam as efetivos componentes dos 
diferentes cscalôes de ernharquc que chcgarao ou que partirao de sua (lu: 

- 	lins de planejamento. OS efetivos a screm embarcados são as seguintes: 

AERONAVE 
EFETIVO OFICIAIS S(JBTENENTES I 	CABOS E 

TOTAL/OM I E SARGENTOS I SOLDADOS 
lEA-I 02 02  
IEA-2  I 	04 I 	01  
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b. CPORJRJ 	 VI 
- designar uma equipe de apoio. composta por no mInimo 01 (urn) oficial ou Stt  e 4 (quatro) 

Ch/Sd. para cada aeronave sob sua responsabilidade. devendo a mesma ficar ECD realizar o despacho da 
bagagem pessoal e da carga. se  for o caso: 

- ficar ECD fornecer alojamento, alimentação e transporte para os efetivos componentes dos 
diferentes escalOes de embarque que chegarao ou que partirão de sua Gu: 

- para fins de planejamento. os cfetivos a serem embarcados são os seguintes: 

EFETIVO 1  SUBTENENTES CABOS E 
DATA AEROriAVE TOTAIJOM  

OFICIAIS 	
F. SARGENTOS SOLDADOS 

- 	 - - 02 3Ei-1 02 
'4 NOV 12 

3EA-2(1) 32 06 	 26 - 

01 I)EZ 12 5EA-1 03 2 	 - 01 
(1) -6 (seis) oticiais e 25 (vinte e cinco) praças do Exército Paraguaio 
(2) - I (urn) oficial do Exército Boliviano 

7. PRESCRIcOES DIVERSAS 
- As OM apoiadoras deverAo providenciar catanho para todos Os militares previstos flOs VÔOS de 

rodIzio sob sua responsabilidade, pam tat dcverão fazer uso dos recursos a serem descentralizados pelo 
COIER: 

- cada OM apoiadora deverñ designar urn militar de ligacao corn o Cmdo BRABAT.. informando seu 
posto ou graduacao. nome. função. telefone de contato (funcional. residencial. e celular) e email. Tais 
informacOes devem ser enviadas ao Cmdo da XX Bda (coordenadora do preparo): 

- o militar dc ligacAo da OM apoiadora tambérn desempenhará a funcão de Chefe da Equipe de Apoio 
e deverá ser contatado todas as vezes que houver alteração no pianejamento do rodIzio. particularmente 
devido a possibilidade de alteraçOes nos pianos de vöo das aeronaves: 

- cada chefe de embarque deverá registrar no Relatório de Embarque (Anexo B) as alteraçOes 
eventualmente verilicadas. particularmente se houverem fattas de pessoat. Antes da decolagem. o Chefe 
da Aeronave devera entregar o Relatório ao Militar de Ligacão da OM apoiadora que. por sua vez. 
devcrá rcmcte-lo, na primeira oportunidadc. via Fax. pam o Centro de Comunicacoes do Comando 
Militar do XXX; 

- o CCom do C Mil A acionara os oficiais coordenadores do embarque de pessoal e de material. que 
farão chegar ao oficial designado pelo COTER para acompanhar o embarque. 

ANEXOS: A - Militares que se deslocam isotadamente 
B - Necessidade de transporte urbano pam tropa ou fraçOes 
C -. Modelo de relatório de embarquc 
D - Contatos importantes 

Assina: Coordenador do Preparo do BRABAT/BRAENGCOY XX 

I )istri1içio: 	 -S 
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-S 
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(Anexo "t'• a Diretriz de Preparação Especitica de Tropa pam Missâo de Paz. de Junho de 2016 ................................... FI 10) 

oI) 
ANEXO C (MODELO DO RELATORIO DE EMBAROUE) a o Sy Nr XX 

CABEçALI-lO 

REI.ATORIO DF. EMBARQUE 
1. Escaläo Aéreo/ Aeronave 
COdigo: 	 Tipo de aeronave: 

Data-hora local de partida (prevista): 	Data-horn local de partida (real izada): 

2.Chefe do Embarqu_ 
Posto/ Grad: Nome de Guerra: OM: 

3. Oficial de Ligação (OM apoladora)  
Posto/ Grad: Nome de Guerra: OM: 

4. Aspectos relevantes  
Pessoal: 

Bagagem: 

Apoio ao embaque: 

Assinatura do Ch Embarque: Recibo do 0 Lig OM apoladora: 

5. Instruçôes de preenchimento 
1. Preencher em letra de forma. 
2. Código e tipo de aeronave (exemplo): C-I 30. 
3. Descrever as alteraçôes verificadas (ou "sem alterac&'). 
4. Após preenchido pelo Ch Ernharque. entregar ao 0 I.ig OM apoiadora. 
0 Oticial de Ligacao da OM apoiadora dcve remeter o presente relatOrio para o 

do Comando Militar XXXXXX (Fax Nr 	) 
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r (Anexo t a Diretriz de Preparaçao Especitica de iropa para Misio de Paz. de Junho de 2016 ................................... Fill) 

CABEA1 HO 

ANlX() D (CONTATOS IMPORTANTES) a o Sv Nr XX 

CON 1\FOSIMPORTANTES 
Centro de Comunicaçôes do Cornartdo iif/Voz: 
Militar do XXXX 

Internet: 
Celular 

Oficial coordenador do esforço aéreo (SC- TIf/Voz: 
4/MD) Cel Fulando de Tal 

Internet: 
Celular  

Olicial coordenador do Embarque de TIf/Voz: 
Pessoal 	Maj Reltrano de Tal 

Internet: 

Oficial coordenador do Embarque de Tlf/Voz: 
Celular  

Material 	Maj Cicrano de Tat 
Internet: 
Celular 

Oficial de coordenaçào do rodizio TIfYVoz: 
(COTER) - Maj XXXXX 

Internet: 
Celular 

Brasilia. EM. 06 dejunho de 2016. 

Gen Ex ARAJN DE ALBUQUERQUE 
Comandaifte de Operaces Terrestres 
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MINISTERIO DA DEFESA 
EXERCIT() BRASILLIRO 

COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES 

Anexo "Me (RELATORIO FINAL DO PREPAR() 1)0 I3RABAT/I3RAENCCOY 26) a 
Dirctriz de Preparacao EspecIfica de Tropa para Missão de Paz 

RELATORIO FINAL 1)0 PREPARO 

0 relatôrio seth composto pelos seguintes documentos: 

1. Relatório Final do Preparo 
2. Anexos: 

a. Pessoal 
b. lnteIigncia 
c. Operaçöes/lnstrução (desenvolvimento. estágios. exercicios. segurança na 

instruçäo. ensino de idiomas. operacOes especiais. operacSes psicológicas) 

d. Logistica (saüde. suprimento nas diversas classes, manutençâo. transporte e 
apoio aéreo) 

e. Comando e Controle 
f. Comunicaçöes 
g. Assuntos Civis 
h. Comunicaçâo Social 
i. Recursos 

ObservaçAo: deverá ser apresentada uma dcscriçâo sistemática dos temas sugeridos 
(podendo-se acrescentar outros julgados pertinentes). abordando-se a descricao do 
processo de preparo executado e as melhores práticas aplicadas. a tim de aprimorar a 
preparaçâo de contingentes futuros. 

Quartel em 	. UF. de 	de 2016. 

Coordenador do Preparo 

Brasilia. DE. 06 de junho de 2016. 

Gen Ex AR^EN DE ALBUQUERQUE 
Comandante de Operacôes l'errestrcs 
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MINISTERJO DA DEFESA 
EXERCITO BRASILEIRO 	Brasilia, 02 ABR 14 

COLOG - GPG 	 (4mt LoFJ 

DIRETRIZ LOGISTICA DE PREPARO 

CONTINGENTE BRASILEIRO DE FORCA DE PAZ No hAITI (CONTBR./1 RITI) 

1.FINALIDADE 
Definir as atribuiçôes dos OrgAos, Comandos e OrganizaçOes Militates (OM) diretamente 

envolvidas no planejamento e na execucâo do Apoio Logistico (Ap Log) a ser prestado durante a 
fase de preparo das OM selecionadas para compor o Contingente Brasileiro de Força de Paz no 
Haiti (CONTBRAS/HAITI). 

2. REFERENCIAS 
a. Lei Nr 2.953, de 17 NOV 1956 - Fixa normas para o envio de tropas brasileiras pam o exterior. 
b. Decreto Nr 71.733, de 18 JAN 1973 - Regulamenta a Lei Nr 5.809, de 10 OUT 1972. que 

dispoe sobre a retribuicAo e direitos do pessoal civil e militar em serviço da UniAo no exterior. 
c. Lei Nr 8.666, de 21 JUN 1993 - Normas pam licitaçoes e contratos da administraçAo püblica. 
d. Lei Complementar Nr 097, de 9 JUN 1999 - Dispoe sobre as normas gerais pam a 

organizacão. o preparo e o emprego das Forças Armadas. 
e. Port Nr 386, do Cmt Ex, de 7 AGO 01 - Estabelece as condiçoes de pagamento da gratificaçâo 

de representacAo. 
f. Port Nr 562, do Cmt Ex. de 31 OUT 01 - Diretriz estratégica pam as atividades do Exército na 

area intemacional. 
g. Port Nr 577. do Cmt Ex. de 8 OUT 03 - Instruçoes Gerais pam o trato de assuntos relativos as 

missOes no exterior (16 10-55). 
h. Diretriz Ministerial Nr 007/04. de 4 MAIO 04- Operacao HAITI. 
i. Decreto Legislativo Nr 207, de 19 MAIO 04 - Autoriza o envio de contingente de 1.200 (mil e 

duzentos) militates brasileiros pam a Missão de EstabilizaçAo das Naçôes Unidas no HAITI 
(MINUSTAH). 

j. Port Nr 332. do Cmi Ex. de 2 JUN 04 - Aprova a diretriz sobre o aproveitamento de 
experiéncias e ensinamentos decorrentes de missOes no exterior e dá outras providéncias. 

k. Lei Nr 10.937. de 12 AGO 04 - Dispoe sobre a rcmuneraçAo dos militares. a serviço da UniAo. 
integrantes de contingente armado de força multinacional empregada em operaçOes de paz, em 
cumprimento de obrigaçöes assumidas pelo Brasil em entendimentos diplomãticos ou militates, 
autorizados pelo Congresso Nacional e sobre envio de militates das Forças Armadas pam o 
exercicio de cargos de natureza miliiarjunto a organismo internacional. 

I. Port do Comando Geral de Apoio (COMGAP) Nr C-08/4EM. de 30 JAN 07. do Comando da 
Aeronáutica - lnstruçâo que trata dos procedimentos relativos a atividade de acompanhante de 
material bélico pam o transporte aéreo em aeronaves da Força Aerea Brasileira (Any FAB). 
InstruçAo do Comando da Aeronáutica (ICA) Nr 135-16/2007. 

m. Portaria Normativa Nr 1.403/MD. 26 OUT 07 - Dispâe sobre a concessAo, aplicacAo e 
comprovaçao de suprimento de fundos no âmbito do Ministério da Defesa (MD). 

n. Diretriz médico-sanitária pam a mobilizaçâo e a desmobilizaçâo dos efetivos militares da 
MINUSTAH. da Diretoria de Saáde (D Sau). de 9 JUN 08. 
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o. Decreto Legisiativo Nr 189. de 15 JUL 08 - Aprova o texto da exposiço de motivos dos 
senhores Ministros de Estado da Defesa e das RelaçOes Extenores. relativa ao aumento do efetivo 
do contingente brasileiro na MINUSTAH. 

p. Port Nr 558. do Cmt Ex. de 28 JUL 08 - Acresce dispositivo a Port Cmt Ex Nr 727. de 8 OUT 
07, que delega competència para a prática de atos administrativos (Concessâo de suprimento de 
fundos em carãter excepcionai, desde que caracterizada a necessidade em despacho fundamentado). 

q. Of Nr 106. da Seçâo Mis PaziDiretoria de Abastecimento (D Abst). de 9 NOV 09 - 
DesmobilizaçAo de itens de suprimento Ciasse II (Sup Clii). 

r. Port Nr 182, do EME, de 23 DEZ 09 - Diretriz para atividade de preparo e emprego do EB em 
missöes de paz (Dtz Atv Prep Emp EB Mis Paz). 

s. Decreto Legisiativo Nr 075. de 25 JAN 10 - Autoriza o aumento do efetivo do contingente 
brasileiro para a MINUSTAH. 

t. Port Nr 182. do Cmt Ex. de 23 MAR 10 - Aitera as condiçôes do Grupo de Acompanhamento e 
Apoio as Missôes de Paz (GAAPAZ) no ámbito do Exército Brasileiro (EB). 

u. Port Nr 037. do EME. de 13 ABR 10 - Diretriz geral para a estruturaçAo. a seieçAo e o preparo 
de contingentes para misses de paz. 

v. Port Nr 038. do EME. de 13 ABR 10 - Diretriz para elaboracAo dos Quadros de Organizaçâo 
(QO) das OM de força de paz (F Paz). 

x. Port Nr 012. do COLOG. de 17 AGO 10 - Aprova a criaçAo da Célula Logistica de Apoio ao 
Contingente Brasileiro de Forca de Paz no HAITI (CLACH). 

y. Port Nr 719. do Cmt Ex. de 21 NOV Ii - Aprova o Regulamento do Cornando LogIstico 
(COLOG), R-128. 

z. Of Nr 14204/5C4/CHOC/EMCFA-MD. de 28 DEZ 12. ReduçAo de efetivos na MINUSTAH. 
aa. Msg Nr 1576/SRI-3/SCAIICAE/EMCFA-MD, de 13 DEZ 13. Reduçao de efetivos da 

BRAENGCOY na MENUSTAH. 

3. OI3JETIVOS 
a. Orientar e coordenar as atividades de apoio logIstico no ãmbito dos Comandos Militares de 

Area (C Mu A). Orgaos de DireçAo Setorial (ODS). RegiOes Militares (RM) e Grupamentos 
LogIsticos (Gpt Log) envolvidas no preparo das OM selecionadas para compor o 
CONTBRAS/HAITI. 

b. Definir as atividades sob a responsabilidade do Comando LogIstico (COLOG), do Gabinete de 
Planejamento e Gestâo (GPG). das Diretorias Subordinadas e da Base de Apoio Logistico do 
Exército (Ba Ap Log Ex) nos aspectos referentes a armazenagem, a distribuiçAo e as fiinçoes 
logisticas de Transporte (Tmp). Suprimento (Sup) e Manutençao (Mnt) em apoio a fase de preparo 
do CONTBRASIHAITI. 

4. CONSIDERAçOES 
a. 0 Ministério da Defesa (MD), par intermédio da Subchefia de LogIstica Operacional (SC4). é 

o coordenador do apoio logIstico ao CONTBRAS/HAITI. 
b. 0 Comando de Operaçôes Terrestres (COTER) é. no âmbito do Exército Brasileiro (EB). 0 

Gestor da Açäo 20X1 (Participacao Brasileira em Missöes de Paz), que contempla os recursos 
t'inanceiros destinados a participaçào brasileira na MINUSTAH. 

c. 0 COTER estabelece, por intermédio da diretriz de preparacAo especIfica de tropa para missAo 
de paz. o cronograma e os parãmetros de preparo do CONTBRAS/1-IAITI. 

I 
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d. 0 COLOU por meio do Gabinete de Planejamento e (iestAo (GPG), coordena e cont/ola as 
atividades de suprimento e manutenção das classes L EL IILV. IX e X e o transporte de todas as 
classes de suprimento durante a fase de preparo do CONTBRAS/I-IAITI. 

e. 0 Comando Militar de Area comporá a base para a constituição do BRABAT/HAITI. corn 
foco cm urna de suas Brigadas. ambos escoihidos pelo COTER em sistema de rodIzio. 0 
comandante dessa Brigada será o coordenador do preparo. 

f. 0 Departarnento de Engenharia e Construçâo (DEC) designara o coordenador do preparo da 
Companhia de Engenharia de Força de Paz (BRAENGCOY/HAITI). 

g. 0 DEC planejara c coordenará as atividades de suprirnento e manutencAo do material da 
classe VI. 

h. 0 Departamento de Ciéncia e Tecnologia (DCT), por intermédio do CCOMGEX. será o 
responsävel pelo planejamento e coordenaçao das atividades de suprimento e manutencao do 
material da classe VU. -' 

I. 0 Departamento Geral do Pessoal (DGP), por intermédio da Diretoria de Saüde (D Sau), seth o 
responsável pelo planejamento e coordenacão das atividades de suprimento e manutençAo do 
material da classe VIII. 

j. 0 COLOG designará trés militares, selecionados dentre os voluntários. que estejam servindo 
no Comando LogIstico. para compor a CLACH. Durante a fase de preparo. esses militares serAo 
responsáveis pela ligacao entre os coordenadores de preparo/Cmt OM F Paz e o COLOG 

5. MISSOES E RESPONSABILIDADES 
a. GPG 

1) Informar ao COTER a necessidade de recursos necessärios para a fase de preparo do 
contingente, considerando a série histórica. 

2) Descentralizar para as diretorias os recursos previstos para aquisicio de géneros, uniformes 
e equipamentos a serern distribuidos para as OM responsáveis pelo preparo. 

3) Descentral izar para as diretorias os recursos necessários para a manutençAo do material das 
classes II. V. IX e X a serem empregados pelos contingentes na fase de preparo. 

4) Controlar 	a 	aplicacAo 	dos 	recursos 	tinanceiros 	destinados 	ao 	preparo 	do 
CONTBRAS/I-IAITI, estabeleceudo prioridades para fazer frente a eventuais contingenciamentos 
desses recursos. 

5) Coordenar. corn a apoio da Ba Ap Log Ex, o desembaraço alfandegario do material 
distribuldo na fase de preparo e previsto para ser conduzido para a area de operacöes. 

6) Missôes e Responsabilidades da Divisâo de OperaçOes Correntes/Seç Mis Paz (GPG2-MP): 
a) proper a alocaçao e executar o controle dos recursos orçamentários relativos ao 

CONTBRAS/HAITI: 
b) participar das reuniôes iniciais do preparo e acompanhar o apoio logIstico prestado pelo 

COLOG ao contingente: 
c) representar o COLOG nas reuniôes do Grupo de Acompanhamento e Apoio a Missão de 

Paz (GAAPAZ). coordenadas pelo COTER: 
d) coordenar, gerenciar e orientar as acOes da Ba Ap Log Ex e das diretorias subordinadas 

ao COLOG no que se ref'ere ao apoio logistico para o preparo do CONTBRAS/HAITI; 
e) acompanhar o andamento, 	junto as diretorias do COLOU dos pedidos dos 

coordenadores de preparo: 



(II 4 da IXi Log Preparo CONTRRASIHAITI. de 02AIR20I4).  

I) orientar o trabaiho dos integrantes da CLACH do contingente em preparo. no tocante a 
metodologia e procedimentos administrativos a serem adotados na area de operaçOes: e 

g) designar representantes da Divisâo e coordenar corn a DMat. D Absi e Ba Ap Log Ex a 
verificaçao in loco das condiçoes do material e equipamentos fomecidos pela cadeia logIstica. 
durante o preparo centralizado no Exercicio Básico ou no Avançado de Operaçôes de Paz (EBOP ou 

1 
	 EAOP). 

7) Missöes e Responsabilidades da Divisâo de Transporte (GPG/4): 
a) providenciar o transporte necessário para a provisAo dos suprirnentos de todas as classes 

para o preparo do CONTBRAS/HAITI; 
-I 
	

b) consolidar as necessidades de transporte apresentadas pelas diretorias e pela Ba Ap Log 
Ex; e 

c) propor ao COLOG urn calendário de transporte pam o preparo do CONTBRAS/HAITI. 
-I 
	

8) MissOes e responsabilidades da CLACK 
a) acompanhar o processo de apoio ao preparo do CONTBRAS/HAITI em coordenaçAo 

1 

	 corn as OM Log envolvidas na missão; 
b) supervisionar a execuçâo das atividades logIsticas; 
c) assessorar o COLOU por meio do acompanhamento e da coordenaçäo do apoio 

logistico ao preparo do contingente, quanto as funçOes logIsticas de Suprimento, Manutencâo e 
-I 
	

Transporte; 
d) manter os coordenadores do preparo das OM do CONTBRAS/'HAITI informados sobre 

a situaçAo logIstica (remessa de suprimentos, descentralizaçAo de recursos dc); 

e) fazer a interface entre as demandas das OM do CONTBRAS/HAITI e o GPG e. por 
intermëdio deste, corn as diretorias do COLOG; 

f) coordenar a reuniAo inicial de preparo, de cunho logistico, entre todos os integrantes do 
CONTBRASIHAITI corn funçOes afins; 

g) participar das reuniöes de coordenaçAo do preparo conduzidas pelo COTER e pelo 
DEC; 

h) acompanhar, junto aos Orgaos Provedores (OP). a situaçAo do loteamento e da 
distribuiçâo dos itens de suprimento pam o contingente; 

1) participar da viagem de reconhecimento das atividades logisticas desenvolvidas pela 
CLACH; 

j) participar dos eventos do preparo do CONTBRAS/HAITL. conforme as necessidades e 
a solicitaçAo do respectivo coordenador; 

k) participar da eoncentraçao das OM do contingente. dos exercicios bãsico e avançado de 
operaçôes de paz (EBOP e EAOP) e de instruçOes julgadas pertinentes para o preparo dos militares 
que integrarAc a missAo de paz; 

I) durante a fase de preparo, os integrantes da CLACH passarao a disposiçâo da Sec Mis 
Paz/GPG2/COLOG: e 

—I 	 m) inteirar-se da atualizaçAo e do emprego do Sistema de Controle FIsico do Material 
(SISCOFIS) pelas OM F Paz. em ligacAo corn a Divisâo de Mobilizaço/GPG (GPG-5) e a Ba Ap 
Log Ex. responsável pelo patrimônio do EB a elas distribuido. 

'-I 
	 b. Diretoria de Abastecimento (D Abst) 

1) Descentralizar os recursos pam complementacäo dc Quantitativo de Rancho (QR) e 
Quantitativo de Subsisténcia (QS) das OM envolvidas no preparo do CONTBRASII-IAITI, corn 
base no pedido realizado pelos coordenadores de preparo. contrme o Anexo "• 

-I 
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2) Adquirir e disinbuir os uniformes e equipamentos previstos. nos termos do Anexo D". 
3) Descentralizar.. para as OM designadas pelos coordenadores de preparo, os recursos 

necessãrios para aquisicAo dos itens do Kit ONU/BRASIL previstos no Anexo 'D". 
4) Adquirir e fomecer o combustivel previsto no n° 3, letra d.. no 8 desta diretriz. 
5) Adquirir e fomecer o Sup Cl V. nos termos do Anexo 	observando o pedido de municäo 

e explosivos. dos coordenadores de preparo. conforme o Anexo G'. 
6) Apoiar a realizaçAo de cstágios de rnanutencAo especificos para rnateriais e equipamentos 

sob sua gestâo. conforme planejamento dos coordenadores de preparo. 
7) Em coordcnaçâo corn a Divisâo de OperacOes Correntes (GPG-2). designar urn 

representante da diretoria para venficar in loco as condiçoes do material e equipamentos fornecidos 
peta cadeia logIstica. durante o preparo centralizado no EBOP ou EAOP. 

c. Diretoria de Material (D Mat) 
I) Descentralizar os recursos necessários para manulençâo de viaturas. nos termos do Anexo 

observando o pedido dos coordenadores de preparo. conforme o Anexo 1". 
2) Apoiar a realizaçAo de estâgios junto aos fabricantes dos veiculos em uso no Haiti. 

conforme planejamento dos coordenadores de preparo. 
3) Veriticar. junto as Regiôes MilitareslGpt Log, a rnanutençào e distribuiçâo do armamento 

previsto. 
4) Em coordenaçao corn a Divisão de Operacöes Correntes (GPG-2). designar urn 

representante da diretoria para veriticar in loco as condiçOes do material e equipamentos fornecidos 
pela cadeia logistica. durante o preparo centralizado no EBOP ou EAOP. 

d.BaAp Log Ex 
I) Transportar os itens de supnmento necessários ao preparo do CONTBRAS/HA Ill do 10  D 

Sup para os OP Regionais. 
2) Realizar o desembaraço alfandegãrio do material utilizado na fase de preparo. previsto para 

ser enviado para o Haiti. 
3) Coordenar. quando for o caso e solicitado pelo COLOU o embarque de armamento em voo 

logistico por ocasiao do rodizio dos contingentes, quando realizado pela Força Aërea Brasileira. - 

4) Acompanhar, quando for o caso. a repatriacâo de fuzis em voo de rodIzio dos contingentes. 
junto ao posto aduaneiro do aeroporto de entrada no Pals. quando realizado pela Força Aérea 
Brasileira. 

5) Em coordenaçAo corn a Divisâo de OperacOes Correntes (GPG-2). designar urn 
representante da Base para veriticar in ben as condiçôes do material e equipamentos fornecidos 
pela cadeia logIstica. durante o preparo centralizado EBOP ou EAOP. 

e. Coordenadores de preparo 
1)Encaminhar ao COLOG o planejamento completo do periodo de preparaçâo. 
2) Remeter para o COLOCI, dentro do prazo estipulado no Anexo 	B'. as seguintes 

informaçôes: 
a) necessidade de cornplemenlacao de QR. QS e raçäo operacionai conforme 0 Anexo C"; 
b) necessidade de recursos para aquisicao do Kit ONU/BRASIL. para o material previsto no 

n°3doAnexo"D': 
c) grade de pontuação dos militares selecionados, conforme o n° 5 do Anexo D'; 
d) planejamento da distribuição de combustivel. conforme o Anexo "E"; 
e) planejamento da disiribuiçAo de muniçAo e explosivos, corn base no Anexo 'F" e 

con forme o Anexo G: 
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f) necessidade de recursos para manutenço de viaturas. por OM. previstas para serern 
empregadas no preparo. corn base no Anexo"H" e conforme o Anew 'I"; 

g) relacão do armamento distrihuldo por voo de rodizio para a realizaçâo do desernbaraço 
alfandegário, quando for o caso: conforme o Anexo "J' e 

h) packing lisi do armamento previsto para ser transportado no voo logIstico, quando for o 
caso. 

3) Solicitar. caso seja necessário. ao  Comando Militar de Area enquadrante. a designaçao de 
uma OM logistica responsável pela manutençAo das VBTP. 

4) Coordenar corn as RegiOes Militares/Gpt Log a distnbuiçAo da complementaçâo do QS para 
as OM envolvidas no preparo. 

5) Coordenar corn as Regioes Militares/Gpt Log a distribuicâo do material previsto pam o 
preparo. armazenado nos OP (uniforme, equipamento individual. armamento e muniçAo). 

6) Solicitar, diretamente so OP. as trocas de uniformes que se fizerem necessárias pam o ajuste 
da grade de pontuaçAo. 

7) Adquirir os itens do Kit ONU Brasil de sua responsabilidade. 
8) Remeter ao COLOU ate D+30. o relatório focando os aspectos positivos e as oportunidades 

de meihorias pam o apoio logistico ao preparo das tropas de rnissâo de paz. 
9) Apoiar os representantes do COLOG em visita de acompanhamento da fase centralizada do 

preparo no EBOP ou EAOP. 
10) Fiscalizar a aplicacao dos recursos descentralizados para as OM envolvidas no preparo. 

- 	 11) Velar pelo cumprirnento rigoroso dos prazos constantes nesta diretriz. 
6. ESTRUTURA DE APOIO PARA A PREPARACAO DO CONTINGENTE 

a. 0 apoio logistico na fase de preparo sera planejado e coordenado pelo COLOG A execuçâo do 
apolo caberá a Ba Ap Log do Ex e as OM logisticas designadas pelos C Mil A envolvidos no 
preparo. 

b. Pam o apoio ao preparo do CONTBRAS/HAITI serâo empregados. em princípio. os 
Cornandos e OrganizacOes Militares Logisticas, previstos no Anexo 'A". 

7. soLIcITAçOEs AOS ORGAOS E COMANDOS ENVOLVIDOS 
a. EME 

1) Encaminhar diretamente para o COLOG todas as onentaçOes emitidas pela Subchefia de 
Logistica Operacional do MD. 

2) Manter o COLOG informado sobre qualquer alteraçAo no Memorando de Entendimento 
junto àONli. 

b. COTER 
I) Incluir os integrantes da CLACH na viagem de reconhecirnento ao CONTBRAS/HAITJ. 
2) Manter o COLOG informado sobre qualquer altcraçAo no cronograma do preparo do 

CONIBRAS/HAITI. 
3) Propor. corn tempestividade. alteraçOes dos itens de suprimento das diversas classes pam o 

apnrnoramento do preparo dos contingentes subsequentes. casojulgado necessário. 
4) Prever e apoiar a participaçAo de representantes do COLOG por ocasiâo da visita a ser 

realizada na fase centralizada do preparo no EBOP ou EAOP do BRAE3AT/HAITI. 
5) Encaminhar para o COLOC& ate quinze dias após o término da preparacâo. uma côpia do 

relatório final de prepam do BRABAT/HAITI. 

-i 
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- Em coordenaçâo Corn 0 COTER. prover e manter todo o material Cl VIII a ser utilizado pelo 
CONTBRAS/HAITI, para atender as dernandas do Coordenador do Preparo. 

d. DEC 
1) Em coordenação corn o COTER. prover e manter todo o material Cl VI a ser utilizado pelo 

CONTBRAS/HAJTI. para atender as demandas do Coordenador do Preparo. 
2) Priorizar 	militares 	corn 	experiência 	na 	atividade 	pam 	os 	seguinles 	cargos 	da 

BRAENGCOY/HAITI: 64, Adjuntos do G4. pelotAo de suprimento. pelotAo de manutenção, 
serviço de aprovisionamento, motoristas. mecânicos e operadores de equipamentos das diversas 
classes de suprimentos. 

3) Solicitar, caso seja necessário. a indicaçAo de militar qualificado ao COLOG e suas 
diretorias. 

4) Prever e apoiar a participacão de representantes do COLOG por ocasião da visita a ser 
reahzada na fase centralizada do preparo no EBOP ou EAOP da BRAENGCOY/HAIT! 

5) Encaminhar ao COLOU ate quinze dias após o término da preparacâo. uma cépia do 
relatório final do preparo da BRAENGCOY/ HAITI. 

6) Coordenar corn as RM enquadrantes/Gpt Log a distribuiçao da complementaçäo do QS pam 
as OM envolvidas no preparo; 

7) Coordenar corn as RM enquadrantes/Gpt Log a distribuição de rnuniçâo e combustivel pam 
as OM envolvidas no preparo. 

8) Acompanhar e determinar o lid cumprimento. por parte do Coordenador do Preparo, das 
deierminaçöcs e prazos constantes nesta diretriz. 

e. DCT 
- Em coordenaçâo corn o COTER. prover e manter todo o material Cl VII a ser utilizado pelo - 

CONTBRAS/HAITI, para atender as demandas do Coordenador do Preparo. 
f. Comando Militar de Area 

1) Encaminhar ao COLOU por intcrmédio do Coordenador do Preparo. o planejamento 
completo do perIodo de preparacao do BRABAT/HAITI e BRAENGCOY/HAITI. 

2) Encaminhar ao (LOG, por intermédio do Coordenador do Preparo, as necessidades 
logisticas para a execuçAo da preparaçAo do contingente. conforme o calendário do Anexo B". 

3) Priorizar 	militares 	corn 	experiéncia 	na 	atividade 	pam 	os 	seguintes 	cargos 	do 
BRABATII-IAITI: G4. Adjuntos do G4. pelotAo de suprimento, pelotAo de manutençAo. serviço de 
aprovisionarnento. motoristas, mecànicos e operadores de equipamentos das diversas classes de 
suprimentos. 

4) Solicitar, ao COLOG e suas diretorias. caso jultue necessário, indicaçâo ik militar 
qualificado. 

5) Apoiar a fase centralizada do preparo. preferencialmente, corn viaturas novas, similares as 
utilizadas no Haiti. 

6) Coordenar. por intermédio da RM/Gpt Log, a distribuiçao da complementacAo do QS para as 
OM envolvidas no preparo. 

7) Coordenar. por intcrmédio da RM/Gpt Log. a distribuiçAo do material previsto pam o 
preparo. armazenado no Orgao Provedor (Classes I. IL V. IX e X). 

8) Designar uma OM logIstica pam realizar a rnanulençâo preventiva/corretiva das VBTP 
previstas para serem utilizadas no preparo. 



-I 

1 	
(1:18 da Dtz Log I'rcparo CONIBRAS/HAITI. deO2At3R2Ol4).  

9) Prever e apoiar a participacao de representantes do COLOG por ocasiào da visita a ser 
realizada na fase centralizada do preparo no EBOP ou EAOP do BRABAT/HAITI. 

10)Acompanhar e determinar o fiel cumprimento. por parte do coordenador do preparo. das 
determinaçOes e prazos constantes desta diretnz. 

8. coNDIçOEs DE EXECUcAO 
a. Duraço do preparo pam a missAo 

—I 
	 0 perIodo do preparo ë definido pelo COTER. corn duraçao aproximada de 16 semanas. 0 

COLOG para tins de planejamento do apoio logistico. considera que o periodo é subdividido em 

—J 

	 duas fases: a do preparo descentralizado e a do preparo centralizado (concentraçâo. EBOP e 

1 

	 EAOP). Os pedidos encaminhados pam o COLOG deverAo Ievar em conta essa subdivisAo. 
b. Envio de documentacao 

-J 	 1) Todas as solicitaçoes destinadas ao COLOG. previstas nesta diretriz, devem ser remetidas 
1 	 pelo Coordenador do Preparo pam o Subcomandante LogIstico. 
1 
	

2) As ligaçôes. para fins de acompanhamento das solicitaçOes remetidas., devern ser realizadas 
por intennédio dos integrantes da CLACH que. poT sua vez. Iigar-se-Ao corn o GPG, as diretorias do 

-I 
	 COLOG e a Ba Ap Log Ex. 

c. Caoacitado do pessoal de logistica 
1) Os Coordenadores de Preparo devem prever a realizacâo de cursos e estâgios pam o pessoal 

-I 

	 envolvido na atividade de logistica, corn objetivo de capacitar os técnicos e rnecânicos para a 
realidade do Haiti. 

- 	

2) SerAo disponibilizados pela Diretoria de Material os seguintes estágios pam operaçâo e 
manutençAo de material Classe IX: 

1 	 a) VINE 1,5 t Marruá: 
-I 
	

b) VINE 5 t Volkswagen Worker: e 
c) VBTP Unitu. 

.1 

	 3) Os Coordenadores de Preparo deverAo encaminhar pam o COLOCL ate D-100, a proposta de 
datas e efetivo para realizaço dos estágios citados no item 2). 

4)0 custeio dos estágios acima listados serã por conta do COLOG Os gastos corn as passagens 
e diárias deverâo ser supridos corn créditos especificos repassados pelo COTER. 

5) A D Abst deverá prever a reaIizaço do Estágio do Programa de Auditoria em Seguranca 
1 	

Alimentar (PASA) pam as OM sede do preparo da BRAENGCOYIHAITI e do BRABAT/HAITI. 
-I 

	

	
6) A D Abst deverá propor ao Coordenador de Preparo. se  necessário, a realizacAo de estágios 

de manutençào de ar condicionados. de refrigeraçAo e de cozinhas elétricas, viabilizando o envio de 
-I 
	 técnicos militares e/ou civis pam a realizaçâo dos mesmos. 

1 
	 7) Os créditos necessários pam realizaçAo desses estágios deverAo ser solicitados ao COTER. 

d. Classes de suprimento 
1) Suprinwnto Classe I (AIimentaco) 

a) 0 COL(X1 par intermédio da D Abst. proverA o QR e QS suplementar pam o periodo do 
preparo (fase descentralizada e fase centralizada). 

b) 0 Coordenador do Preparo deverá informar ao COLOG os efetivos que participarâo de 
cada fase. par OM/dia. relacionando inclusive os militares envolvidos nos diversos apoios 
(comitivas, motoristas. instrutores, outros). corn base nos pedidos dos coordenadores de preparo. 
conforme o Anexo "C'. 

1 

1 

1 

1 
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C) 0 COLOG descentralizará os recursos de QS pam as RegiOes Militates/Opt Log 
enquadrantes e os recursos de QR diretamente para. as OM indicadas pelo coordenador do preparo. 

d) Caso seja necessário.. o Coordenador de Preparo deverã informar ao COLOG ate D-1 20 a 
quantidade de raçâo operacional pam o preparo. 0 COLOG fomecera pam o máximo de dois dias. -' 

e) Os recursos enquadrados na NE) 3.3.90.39.06 (festividades e homenagens) deverão ser 
solicitados ao COTER. 

1) 0 Coordenador de Preparo deverá informar ao COLOQ ate D-120, as OM que receberão a 
descentralização de creditos pam a aquisiçAo do QR e as Regiöes Militares/Gpt Log pam as quais serão 
descentralizados os créditos pam a aquisiçâo do QS. conforme modeto constante no Anexo 

g) Os recursos destinados a complementacão de QS e QR pam a fase descentralizada do 

preparo deverão ser repassados ate D-70. 
h) Os recursos destinados a complementacAo de QS e QR pam a fase centralizada do preparo 

deveräo ser repassados ate D-30. - 

i) A racão operacional, caso solicitada. deverá estar disponivel no OP ate I)-30. 
2) Supnmento Classe ti (Uniforme e equipamento) 

a) A D Absi proverã, por interrnëdio da Ba Ap Log Ex e do OP designado. o suprimento 
Classe II para o efetivo do BRABAT/HAITI e da BRAENGCOY/HAITI. nos termos do Anexo 

b) 0 COLOG descentralizará recursos pam a OM indicada pelo coordenador do preparo para 
a aquisicAo do Kit ONU Bruit conforme Anexo 'D'. 

c) 0 OP responsável por distribuir os itens de fardamento deverá realizar as trocas 
necessãrias ao ajusle da grade de pontuaçâo. 

d) 0 Coordenador de Preparo deverá designar uma OM pam receher o valor patrimonial do 

material distribuido palo OP. 
e) Os itens do equipamento individual distribuldos na fase do preparo deverao ser recoihidos 

ao término da missâo, de maneira centralizada no Haiti, pam posterior repatriaçâo. 
t) Os itens de suprimento classe If fornecidos palo COLOG deverão estar disponIveis no OP 

W D-30. 
3) Supnmento Classe III (Combustiveis e Lubrificantes) 

a) 0 Coordenador de Preparo encaminhará para o COLOG a proposta de distribuiçào de 
combustive!. ate D-120. conforme modelo do Anexo E". 

b) A sistemática de fornecimento de combustiveL seth a mesma adotada pela RegiAo - 

Militar/Gpt Log correspondente. C) COLOG distribuirã o combustivel solicitado aos OrgAos 
Controladores (OC) indicados. nas quantidades previstas. 

c) No planejamento da distribuiçâo do combustivcl. por parte do coordenador do preparo, 
deverã ser considerada a necessidade de combustivel pam as VBTP e a priorização das atividades 
previstas para a fase centralizada do preparo. 

d) A quantidade de combustIvel prevista pam todo o preparo e de: 
(1)100.000 litros de OD e 20.000 Litros de gasolina pam o BRABAT/HAITI; 
(2) 35.000 litros de OD e 10.000 Litros de gasolina para a BRAENGCOY/HAITI; 
(3) 10.000 litros de OD pam a Bda Op Esp 
(4) 6.500 litros de OD e 1.000 litros de gasoLina pam o CCOPAB; e 
(5) 6.500 litros de OD e 1.000 litros de gasolina para o CAADEx. 

e) Os pedidos de Oleos e lubrificantes necessários para o preparo deverâo ser remetidos para 
a Região Militar/Gpt Log correspondente. Caso o OP Regional nAo possua o óleo/lubrificante 
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solicitado. a Regiao Militar deverã encaminhar ao COLOG o pedido de recursos necessános para 
aquisicAo do suprimento. 

1) Os quantitativos de combustIvel solicitados pelo Coordenador de Preparo deverão estar 
disponveis nos OC ate D-80. 

4) Supnniento Classe V (Armamento) 
-I 	 a) 0 armamento individual previsto para o preparo e emprego da tropa ë o Fz 7.62 M964 Al 

MD  (PARAFAL) corn cano curto da IMBEL corn 2 (dois) carregadores e I (urna) bandoleira de 3 
(trés) pontas. 

b) Os armamentos encontrarn-se previamente distribuldos aos OP das RM/Gpt Log 
envolvidas na fase de preparo. 

c) Os Coordenadores do Preparo do BRABAT/HAITI e da BRAENGCOY/HAITI deverão 
solicitar a RMIGpt Log correspondente a autorizaçAo para o fornecimento do arinarnento previsto. 
indicando as OM que serAo responsáveis pela carga do material durante o emprego do contingente. 
quando for o caso. 

d) Caberá a RM. sob a coordenação do C Mil A. distribuir os fuzis estocados no OR de 
acordo corn o planejamento do Coordenador de Preparo. 

e)o OP designado, apos receber a ordern de fomecimento da RM/Gpt Log, deverá preparar 
o material para o transporte. incluindo todos Os acessórios (bandoleira., reforçador para tiro de 
festim. kit de manutençâo de punho e baioneta). 

f) 0 OP deverá realizar a transferência patrimonial do armamento para a OM designada pelo 
coordenador de preparo. na  carga da qual permanecerá durante as fases de preparo e emprego, ate o 
término da desmobilizaçâo (rodizio) do contingente. quando retornará pam o OP. quando for o 
caso. 

g) No caso da BRAENGCOY/HAITI. o Op deverâ realizar a transferéncia do armamento 
pam a OM-polo do preparo centralizado. quando for o caso. 

h) Por ocasiAo do embarque. Os fuzis deverAo ser conduzidos pam o emprego somente corn 
2 (dois) carregadores. I (urna) bandoleira de trés pontas e o kit de manutençAo de punho, quando 
for o caso. 

I) Ao término da missâo. caberá a RM/Gpt Log. sob a coordenaçAo do C Mil A. providenciar 
a concentraçäo, conferéncia e devolução do armamento ao OP de origem, quando for o caso. 

j) Por ocasiAo do retomo dos fuzis do Haiti, cabera a RM/Gpt Log determinar o 
recoihimento do mesmo a OM de manutenço por ela designada, pam realizar a manutençAo 
necesséria, de modo que o referido armamento retorne ao OP e fique ECD ser utilizado pelo 
próximo contingente daquela RM. quando for o caso. 

k) A RM/Gpt Log deverá solicitar a D Mat os suprimentos e recursos necessários pam a 
manutençâo dos armamentos estocados no OP, mantendo-os sempre em condiçao de pronto 
emprego. 

I) A RM/Gpt Log designará uma OM de Mnt de 20 EscalAo, responsável pela manutençâo do 
armamento e pela confecçâo de acessórios como bandoleira de trés pontos. A OM de Mnt solicitarã 
A RM/Gpt Log os suprimentos necessãrios para a manutenção dos Fz, assim como os recursos 
necessarios para confecçAo de bandoleiras. 

in) Os armamentos coletivos, os instrurnentos ópticos de direção e controle de tiro (IODCT), 
os equipamentos optrônicos e as pistolas 9 mm a serem utilizadas no preparo deverAo ser os 
orgãnicos das OM designadas para a missAo. 

—I 

1 

-d 
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ii) As OM F Paz deverâo confeccionar as Fichas de Registro de Alteraçôes de Armaniento 
Leve (FRAAL) durante a fase do emprego. 

5) Suprimento Classe V (Municão e Explosn'os) 
a) 0 COLOG disponibilizará por intermédio da D Absi, a muniçAo prevista para a realização 

dos exercIcios de tiro. nos termos do Anexo "F". 
h) 0 Coordenador de Preparo encaminhará para o COLOG a proposta de distribuiçAo de 

municAo. ate 1)420, conforme modelo do Anexo 
C) A I) Abst emitirá as ordens de fornecimento para o D C Mun e informará as RM/Gpt Log 

da previsAo de remessa da muniçAo. 
d) Os Coordenadores do Preparo do BRABAT/HAITI e da BRAENGCOY/HAITI devcrão 

encaminhar para as RM/Gpl Log correspondente o planejamento da distribuiçAo da muniçâo. 
e) A Ba Ap Log Ex. providcnciará o transporte da municào para os OP. 
f) Os quantitativos de muniçào solicitados pelos Coordenadores de Preparo deverAo estar 

disponIveis nos OP ate 9-70. -' 
6) Suprimento Classe VI (Material de Engenharia) 

a) 0 apoio de engenharia ao preparo do BRABAT/HAITI será realizado por intermédio da 
estrutura existente no C Mil A. 

b) As necessidades eventuais do suprimento Cl VI, para o preparo. deverAo ser remetidas 
pelo coordenador do preparo diretamente ao DEC. 

7) Suprimento Classe VII (Material de Comunicaçôes) 
a) 0 apoio de comunicaçôes ao preparo do contingente será realizado por meio da estrutura 

de comunicaçôes existente em cada C Mil A. 
b) As necessidades eventuals do suprimento CI 	VII, 	para o 	preparo. devem ser 

encaminhadas diretamente ao CCOMGEX. 
8) Suprimento Classe VIII (Material de Saüde) 

a) 0 apoio de saude ao preparo do contingente será realizado por meio da estrutura de saüde 
existente em cada C Mil A. 

b) As necessidades eventuais do suprimento Cl VIII. para o preparo, devem ser 
encaminhadas diretamente a D Sau. 

9) Suprimento Classe IX (Material de Motomecanização) 
a) 0 coordenador de preparo encaminhará para o COLOG a proposta de distribuiçAo de 

recursos. ate 9-120, conforme modelo do Anexo 1'. 
b) 0 COLOG disponibilizará por intermédio da D Mat, os recursos previstos para 

manutençAo das viaturas a serem utilizadas no preparo, nos termos do Anexo "H". 
C) Os creditos previstos serão descentralizados diretamente as OM designadas pelos 

Coordenadores de Preparo. Esses créditos compreendem todas as necessidades para a manutencao 
do material de rnotomecanizaçAo. incluindo Os pneus. baterias. lubrificanies e auins. 

d) Os recursos destinados a manutcnçâo de viaturas solicitados pelo Coordenador de Preparo 
deverão ser descentralizados ate 9-70. 

10) Suprimento Classe X (Outras classes) 
As necessidades nAo enquadradas nas demais classes de suprimento deverão ser 

informadas ao COLOG pelo Coordenador do Preparo corn a devida fundamentação. As solicitacôes 
serão analisadas e atendidas mediante a disponibilidade de recursos da AçAo 20X I. 

e. Funcão LogIstica Transporte 
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- 0 COLOCI disponibilizara. por intermédio do GPG, o transporte necessário para a provisâo 
dos suprimentos das diversas classes. 

f. Voos logisticos de suprimento 
1) Os voos logisticos de suprimento destinam-se a atender as necessidades das OM de F Paz 

que estão no terreno, nâo havendo previsAo de transporte de material adquirido na fase de preparo. 
2) No caso dos coordenadores de preparo identificarern alguma necessidade especifica de 

transporte de material de consumo pam o Haiti, deverâo encaminhar solicitaçAo ao COLOG corn a 
devida fundamentacao. 

3) A solicitaco de transporte deverá conter todas as informaçöes acerca do material a ser 
transportado (discrirninaçâo do material. quantidades. peso e volume das embalagens). 

4) Uma vez autorizado pelo COLOG. o material deverá ser entregue no nucleo de forca de paz 
do 10  Depósito de Suprimento (Rio de Janeiro - Ri). devidamente embalado, identiticado e 
acompanhado da respectiva guia de remessa. 

g. Aplicacâo de recursos 
1) Os recursos descentralizados pelo COLOG durante a fase de preparo deverão estar 

empenhados ate D-15 e liquidados ate o inicio do rodIzio do contingente. 
2) Caso ocorra a necessidade de transposição de crëditos de uma ND pam outra, a OM 

provisionada deverã encaminhar solicitacAo diretamente ao COL(G. via mensagem SIAFI. 
3) Após o iniclo do rodIzio do contingente, os recursos no aplicados serão recoihidos. 
4) Em nenhuma hipótese, os recursos da Açâo 20X I, descentralizados pelo COLOG pam as 

OM envolvidas no preparo. poderao ser inscritos em restos a pagar. 
9. PREscRIcOEs DIVERSAS 

a. Os Fz 7.62 M964 Al MD  (PARAFAL) alocados nas RM pam preparo/emprego das tropas em 
missâo de paz não podem ser utilizados em outra atividade sem a autorizaçAo do COLOG 

b. Cabe ao C Mil A enquadrante mobilizar os meios. cujo fomecimento nAo esteja previsto nesta 
diretriz. que sejam necessários ao preparo do contingente. visando aproximar as condiçoes do 
treinamento da realidade encontrada no Haiti. 

c. Os materials pennanentes adquiridos pelas OM envolvidas no preparo no podem ser levados 
pam o Haiti. (Ex: computadores, notebooks. tablets e ferramentas). 

d. 0 dia "D" seth considerado o do inicio do preparo ceutralizado. 

Anexos: 
Anexo "A C Mu I A e OM Log envolvidas no Preparo 
Aneio "B" Lista de providéncias do Preparo do CONTBRAS/HAITI 
Anew "C" Modelo de pedido de complementaçAo de QR. QS e Rç Op 
Anew MD" Suprimento Classe II (Uniforme e Equipamento) 
Anew "E"  Modelo de pedido de combustIvet 
Anew "F"  Suprimento Classe V (muniçao e explosivos) 
Anew "G"  Modelo de Pedido de Muniçâo 
Anexo "H"  Suprimento Classe IX 
Anexo "I"  Modelo de Solicitaçao de Recursos para ManutençAo de Viaturas 
Anew "J"  Modelo de Relacão de Armamento pam Desembaraço Alfandegârio 

Brasilia, DF. 	,ril de204. 

Gen EN/MARCO A 
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ODGIODS C Mil A RM 
Log  

COLOG Cml OM F Paz Coor Preparo I 
EME CML 13 3° Cmi Log Cmi BRABAT BRABAT 
COTER CMSE 24  90  S Cmt Log Cmi BRAENGCOY BRAENGCOY 
DCT 
DEC 
DGP 

CMS 
CMNE 
CMA 
CMO 
CMP 
CMN 

3' 
4 
Y 
63  
78  
(' 

tO 

II" 

12 

Ch GI 
Ch DA 
Ch GPG 
SChGPG 
CJPG I 
GPG2 
GPG3 
GPG4 
GPG5 
DAbsi 
D Mat 
BaAp Log Ex 
1 0  D Sup 
DC Mun 
DC Annt 
ECT 
CLACK 



1 

—J 

—I 

-1 

1 

1 

—i 

1 

1 

1 

1 

—J 

MINISTERIO DA DEFESA 6 	EXERCITO BRASILEIRO 	I Brasilia 02 ASk 2014  
COLOG--GPG 	 I 	 Cm 

ANIXfl "A - I)t7 Law Prenrn CONTHRAS/HAITI 	U -  

COMANDO MILITAR DE AREA E OM LOGISTICAS ENVOLVIDAS NO PREPARO 

BRABAT e RRAENGCOY / HAITI 

I. BRA BAT/HAITI 

- Comando Militar do  

a. ______ Regiao Militar (_ RM) ou 	Grupamento Logistico; 

b.  

C. 

d.  

2. BRAENGCOY/HAETI 

- Comando Militar do  

a. ______ Regio Militar (.._ RM) ou 	Grupamento LogIstico. 

b.  

C.  

d.  

3. Base de Apoio LogIstico do Exército: 

a. Cmdo Ba Ap Log Ex/DIEM; 

b. 10  Deposito de Suprimento (10  D Sup); 

c. Deposito Central de Armamento (D C Armt); 

d. Depósito Central de Muniçâo (D C Mun); e 

e. Estabelecimento Central de Transporte (ECT). 

* OM Logisticas da area do Comando Militar. 



MINISTERIO DA DEFESA 
EXERCITO BRASILEIRO 

COLOGGPC 

1 
I 	Brasilia. 02 ABR 2014 
I 

OW 

CmtI*in 
ANEW "W' - Dtz Log Preparo CONTBRASIHAITI 

LISTA DE PRO VIDENCIAS DO PREPARO IX) ('ONTBRASIHAITI 

1. Providéncias dos Coordenadores de Preparo (BRABAT/HAITI e BRAENGCOY/HAITI): 

Evento Atividade Responsivel Prazo 
Destino A0 

Informar as RM/OM contempladas corn reforço 
I de QS e QR para as fases descentralizada e 

centralizada, conforme Anexo 'C'. 
Informar a necessidade de raçào operacional. 

- conforme Anexo "C". 
Solicitar recursos para aquisiçAo dos itens do Kit 
ONU Brasil. corn base no n° 3do Anew "D". 
Indicar a OM prevista para aquisicâo do Kit 
ONU Brasil. 

D-120 Enviar a grade de pontuacão dos militares. 
conlbrme o no 5 do Anexo "D'.  

6 
Remeter o planejamento para distribuiçAo de 
combustiveis.. conforme o Anexo 'E" 

Coordenador do Enviar o planejamento para fornecimento da 
7 muniçAo, corn base no Anexo "F" e conforme o Preparo COLOG 

Anexo G". BRABATII-IAITI 
BRAENGCOY/HAITI Solicitar recursos para manutençAo de viaturas, 

8 corn base no Anexo "H" e conforme o Anexo 
"1".  
Propor datas e efetivos para realizacâo dos 

D-100 estágios disponibilizados pela D Mat.  
10 Informar os recursos recebidos e empenhados D-15 

Enviar a relacilo do armamento previsto para o 
Ii desembaraço alfandegário, conforme anexo "J", D+20 

guando for o caso. 
Enviar o relatório focando os aspectos positivos 
e as oportunidades de meihorias para o apoio 

D+30 
- logIstico ao preparo das tropas designadas para 

missilo de paz.  

D - InIcio do preparo centralizado. 
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(Fl 2 da Dii Log l'rcparo CONTBRAS/HAIli. de 02A13R2014). 
/Vmt Lop 

2. Providéncias das Diretorias subordinadas ao COLOG e da Ba Ap Log Ex: 

Evento Atividade Responsi vel Prazo Destino Ate - 

informar a existência e disponibilidade 
dos uniformes e equipamentos (I 	c 2  Ba Ap Log Ex D-120 
Classes) 	destinados 	ao 	preparo 	do 10 D Sup COLOG 
CONTBRAS/HAITI.  D Abst 
Informar a existência e disponibilidade 

BaAp Log Ex 
2 das muniçO es e expiosivos destinados ao 

D 
D-120 

preparo do CONTBRAS/HAITI. 
EmissAo das Ordens de Fornecimento OP 
(ODF) de uniformes e equipamentos.  

D Abst D-100 

4 EmissAo das ODF de combustIvel. 
OM 

Contempladas 
5 Emissâo das ODF de muniçâo. OP 

6 EmissAo das Notas de Crédito (NC) para tO D Sup 
aquisiço dos itens do Kit ONU Brash.  
Emissâo das NC para aquisicAo dos liens OM 

7 do 	Kit 	ONU 	Brasil 	para 	as 	OM sida 
designadas pelos Coor Prep.  

lnformaçAo 	das 	necessidades 	para 	o D Abst COLOG 
8 transporte do material a ser distribuido D Mat D-100 GPG/4 

para o preparo do contingente. Ba Ap Log Ex 

Envio do Piano de Transporte de Apoio GPG D-90 COLOG 
ao Preparo do CONTBRASIHAITI.  

Orgào 
10 Entrega combustIvel solicitado D Abst D-80 Controlador 

Detinido 

11 Entrega municAo solicitada 
D Abst
GPG 

D-70 OP 

Emissão das NC para complementaçAo de 
12 QS e QR pam a fase descentralizada do I 	D Abst 

preparc D-70 
RM/Gpt Log/ 

Om 13 
EmissAo das NC pam manutençâo de D Mat 
viaturas. Contempladas 
EmissAo das NC pam complementacâo de 

14 QS e QR pam a fase centralizada do DAbst D-30 
preparo.  

15 Chegada da raçAo operacional solicitada 
D Abst D-30 OP 
GPO 

16 Fardamento disponIvel no OP 
D Abst 
GPO D-30 

D - inicio do preparo centralizado. 



I MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO I 	Brasilia 02 ABR 2014 I 	LAI 

COLOG - GPG I 	fmt i4J VC  
ANEW "C" - Dtz Log Preparo CONTURAS/HAITI 

MODELO DE PEDIDO DE 
COMPLEMENTACAO DE OR. Os E 

Re On 

MINISTERIO DA DEFESA 
EXERCITO BRASILEIRO 

(Cabeçalho da UG/OM) 

DIExNr 	/ 
EB: 00000.000000/20_-00 

de 	de 20 

Do Coordenador do Preparo do BRABAT/XXIHAITI ou BRAENGCOYIXXIHAIT! 
Ao Sr Subcomandante Logistico 
Assunto: complementaçao de QR. QS e pedido de raçâo operacional 
Referenda: Diretriz LogIstica de Preparo do CONTBRAS/HA1TI 

I. Solicito a V Exa a descentralizaçAo de créditos para a complementaçâo de QS e QR, 
a tim de atender ao Preparo do (BRABAT/XXIHAITI ou BRAENGCOYIXX/HAETI) de acordo 
corn os dados das tabelas abaixo: 

a. Preparodescentralizado 

RM OM CODUG Efetivo Nr de dias 
- RM/cipt_Log  

_RM/Gpt log 

b. Preparocentralizado 

L 	RM 	I OM 	 CODUG 	Efetivo 	Nr de dias 
I - RM/Gpt Log 

2. Solicito, ainda. a V Exa o fornecimento de 	operacionais 112-A. para o 
consumo pelo efetivo do contingente por _jornadas. 

(NOME COMPLETO / POSTO) 
Coordenador do preparo do .... 
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COLOG—GPG Acnit 

ANEW "D" - Dtz Log Preparo CONTBRAS/HAITI 	'I 

SUPRIMENTO CLASSE II ( Uniforme e Epuipamento) 

1. EQUIPAMENTO INDIVIDUAL 

a. Os Equipamentos de protecao individual serAo fomecidos na fase de preparo. conduzidos e utilizados 
na fase de emprego. 

Nr Especiflcac*o Dot/Mil Ohs 
I Capacete balistico na coy azul 01 - 

2 Oculos tático de proteço 01 Corn lente dupla 
3 Cotoveleira 01 Par 
4 ioelheira 01 Par 
5 1 Colete tático completo 01 1 	 - 

I) Ao tèrmino da fase de emprego, as OM F Paz deverão recoiher Os equipamentos, de forma 
centralizada, e acondicioná-los nas caixas de transporte padronizadas. 

2) Após o rodizio do CONTBRAS/HAITI, os equipamentos serAo repatriados para o Brasil em voo 
logistico e entregues no I DepOsito de Supnmento. 

b. Os sacos de campanha sero fornecidos na fase de preparo. conduzidos e utilizados na fase de 
emprego. 

Mr Especilicaçio I 	Dot/Mu 	 Obs 
Saco de campanha 1 	02 	 - 

I) Deverão ser descarrcgados logo apOs o embarque para o l-laifl, sob o titulo —Uso intenso em 
(ainpanha'. 

2) Por ocasiAo do retomo da tropa. os sacos de campanha serào recolhidos e relacionados na Unidade 
destino do militar, como material de 2 Classe. 

3) Os sacos de campanha distribuidos aos militares estranhos a Forca (Aeronáutica, Nacôes Amigas) 
acompanharAo o militar ate o seu destino final. nAo retornando a cadeia de suprimento. 

2. FARDAMENTO E ENXOVAL 

a. Serão fornecidos na fase de preparo, conduzidos e utilizados na fase de emprego. permanecendo corn o 
militar ao término da missAo: 

Mr Especiracaçao DoMil Ohs 
I Coturno de Iona preta 02 Par 
2 Sandália de borracha 01 Par 
3 Sapato tipo ténis preto 01 Par - militares do BRABAT/HAITI 
4 Sapato tipo tnis pre*o 02 Pares - militares da BRAENGCOY/HAITI 
5 Botina de Iona cam uflada* 02 Pares - integrantes da BRAENGCOY/HA(TI 
6 Conjunto camuflado 04 - 

7 Macacâo de manutencao 02 Integrantes da equipe de manutenco 
8 Macacao de blindado 02 Motoristas das Vir Bid 
9 Bermuda carnuflada 01 Integrantes da BRAENGCOY/HAITI 
10 Camiseta camuflada meia manga 06 Integrantes do BRABAT/HAITI 
II Camiseta camuflada meia manga 09 Integrantes da BRAENGCOY/HAITI 
12 Camiseta branca sem manga 02 - 

13 CaIço de TFM 02 - 

14 MeiaVO 04 Par 
15 Meia branca 02 Par 
16 Toalha de banho 03 - 

17 Toalha de roslo 02 
IS Fivelapreta 01 - 

19 Colcha branca 02 - 

20 Lençol branco 02 - 



(1:12 do Anew I) a t)t, Log Prparo t(IN I ItRAS;ttM II. de 02A13K201 4). 

I 21 	Fronhabranca 	 02 	1 -  
T22 Randeira Nacional 	 01 
* Caso nAo seja possIvel tbrnecer a botina camuflada será provido mais urn par de tônis para os integrantes 
da RRAENCJCOY/HAITI. perfazendo urn total de 3 pares por homern. 

h. Serào adquiridos pela OM designada peto Coordenador de Preparo. corn recursos descentralizados pela 
D Ahst. conduzidos e utilizados na fase de emprego. devendo permanecer corn o militar ao término da 

missão: 

Mr Especiticacao Dot/Mil Ohs 
I Aventat branco* 03 

Coor Prep dever* Sol Crédito a D Abst 

01 (Par)  

2 Veste branca corn manga curta* 02 
3 Luva de couro. tipo meio-dedo 01 
4 Protetor auricular 02 
5 Rota branca de borracha* 

*Material para a equipe do serviço de aprovisionamento das OM F Paz 

3. Kit ONLJ I BRASh 

a. Seri fomecido na fase de preparo, conduzido e utilizado na fase de emprego. permanecendo corn o 
militar ao término da rnissâo: 

Mr I 	Fspecirscacao 	 Dot/Mil 	 Ohs 
I 	I Bolsa de viagem 	 01 	 - 

b. Serão adquindos pela OM designada pelo coordenador de preparo, corn recursos descentralizados pela 
D Absi. conduzidos e utilizados na fase de emprego, permanecendo corn o militar ao térrnino da rnissào: 

Mr Especificaço Dot / Mil Ohs 
I Distintivo ex-integrante de Mis Paz 01 

Coor prep deverá Sot crddito a D Abst 

01  

2 Distintivo de serviço no exterior 01 
3 Simboto da ONU 01 
4 Apilo plastico corn cordâo 01 
5 Plaqueta de identiticacäo 01 
6 Gorro na cor azul-celeste 01 
7 Abrigo esportivo 01 
8 Camisa gola polo 01 
9 Oculos de sot 01 
10 Cordet retrátil p/ dotados de pistola 

4. Kit ONU / MINUSTAH 
- Serào fornecidos pela MINUSTAH, no Haiti, permanecendo corn o militar ao término da rnissAo: 

Mr Especiflcaçio Dot / Mil Ohs 
I RoinaazuldaONV 0 
2 Distintivo de boina 01 Metálico 
3 Cachecollipopapada" 01 - 

4 BraçaldaONU 01 - 

5 Distintivo de braço da ONU 01 De tecido 
6 (iorrodaMlNUSTAH 01 - 
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Id 	F 

5. MODELO DE GRADE DE PONTUACAO 

Grade de Pontuaco 

RM/Gpt Log 	B Sup / D Sup 

Nr Item Tamanho/Nr Qnt 

Conjunto camuflado tipo "D"  

PP  

GG 

Total  

2 Gorro corn pala camuflado tipo "L)' 

54  

55  

56  

Total  

3 Par de cow rno de Iona preta 

38  
39  

40  

41  
42 
43  

44  

45  
46  

Total  

4 Capacete balistico 

PP  
P 
M 
G 

GG  
Total  

(NOME COMPLETO / POSTO) 
Coordenador do Preparo do..... 

FWA 

1 

1 

1 
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I MINISTERIODADEFESA 
I 
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EXERCITO BRASILEIRO BrasIlia, 02 ABR 2014  
___ COLOG-GPG I 

I 
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ANEXO "E" - Dtz Log Preparo CONTBRASIHAITI 

MODELO DE PEDIDO DE COMBUSTIVEL 

MINISTERIO DA DEFESA 
EXERCITO BRASILEIRO 
(Cabecalho da UG/OM) 

DIExNr 	/ 
EB: 00000.000000/20-00 

	

,- de 	 -de 20—. 

Do Coordenador do Preparo do BRABAT/XXJHAITI ou BRAENGCOY/XXJHAITI 
Ao Sr Subcomandante Logistico 
Assunto: distribuiçao de combustIvel 
Referenda: Diretriz LogIstica de Preparo do CONTBRAS/HAITI 

Solicito a V Exa a distribuiçâo de combustIvel para as OM envolvidas no preparo do 
(BRABAT/XXJHAFU ou BRAENGCOY/XXIHAIT[). conforme planejamento abaixo: 

C MIL A RM/Gpt Log 	 OM 	 OD 	GAS 

TOTAL  

(NOME COMPLETO I POSTO) 
Coordenador do Preparo do .... 
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ANEXO "F" - DIz Log Preparo CONTBRASIHAITI 

SUPRIMENTO CLASSE V ( Munico e Explosivos) 

1. PrevisAo de muniçAo para a fase de preparo do BRABAT/HAITI 

Nr Especificação Qnt 
1 Car 9 mm MI Luger ETOg  12.000 
2 Car 7,62 MI 200.000 
3 Car 7.62 MI Trç 41.000 
4 1 Car 7,62 Ft 53.000 
5 1 Chumbinho Diaboló 4,5 mm 78.000 
6 Car Cal 12/70 Ch 3T plástico HI-Impact 3.500 
7 Car Cal 12 AM - 403/P (Precision) 	 900 
8 Or M Fum Lac CS Triplice (GL-3001T) 	 90 
9 Gr M Expi luz e som corpo de borracha D Est (GL-307/B) 	j 	200 

2. Previsâo de muniçAo pam o CCOPAB. no Rio de Janeiro/RJ 

Nr Especiftcacão Qnt 
I Car 9 mm MI Luger ETOg 6.000 
2 Car 7,62 Ft 3.000 
3 Car 7,62 MI 10.000 
4 Car 7,62 Ml Trç 4.000 
5 Car Cal 12 plastico c/Proj Det Lac (GL 10 1) 40 
7 Car Cal 12 AM -403/P. corn 3 (trés) Proj de borracha 100 
8 Car Cal 12 AM - 403/P. (Precision) 90 
9 Car Cal 38.1mmc/Proj Lac- (3L201 90 
10 Car Cal 37/38 ou 38. 1, com 3(três) Proj deborracha -AM 404 90 
11 Or M Expi luz e som corpo de borracha D Est (GL-30718) 40 
12 Or M Expi luze som - GL 307 (Outdoor) 10 
13 GrM Expi luze som—GL 707 (Indoor) 10 
14 Gr M Fumigena HC - MB 502 10 
15 Espargidor de Agt Pimenta - AIc 1,5 m 2 
16 Espargidor de Agt Pimenta - GL 108 OC 10 

-I 
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1 

1 
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1 
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3. Previsâo de muniçAo pam a fase de preparo do DOPAZ em Goiãnia/GO 

Nr Especilicaçäo  Qnt 
1 Car 5.56 MI 19.000 
2 Car 5,56 Ft 4.000 
3 Car 5.56 Trc  4(0) 
4 Car 9 mm M 1  10.000 
5 Car 9 mm Simunition  2.000 
6 Car 9 mmTr Exc P/AT4 120 
7 Car 7.62 x 39 mm  200 
8 Car 7.62 x 51 mm (.380 Win) EI'PT Mach" 162 (lr Comp 2.000 
9 Carga de sopro 553 B 56 
10 Car Cal 12 AM - 403/P (Precision) 200 
11 Car Cal 12 Plast Proj det Lac (GL 10 1) 200 
12 Gr M ExpI Luz e Som Corpo Borr D Est (GL-307/B) 20 
13 Cordel detonante NP - 10 (m) 100 
14 Estopim hidráulico (m) 30 
15 Espoleta elétrica n° 8 35 
16 Espoletacomum n° 8 35 
17 PetardoAEMl (MDI 50grTNT) 10 
18 Petardo AE M2 (MD2 IOOgr TNT) 20 

4. Previsâo de munição para a fase de preparo da BRAENGCOY/HAJTI 

Nr Especificaçäo Qnt 
I Car 9 mm Ml Lugar ETOg 34.000 
2 Car 7,62M1 38.000 
3 Car 7.62 Ml Trq  16.000 
4 Car 7.62 Ft 9.000 
5 Chumbinho Diabolô 4,5 mm 34.000 
6 Car 12/70mm Ch 3T Plast Hi-Impact 2.000 
7 Car Cal 12 AM - 403/P (Precision) 1.000 
8 Gr M Fum / Lac CS triplice (GL-300/T) 10 
9 Gr M Expi luz e som corpo de borracha D Est (GL-307f13) 20 
10 Car.50(12.7x99 mm) comum 500 
II Car.50(12.7x99 mm) Trç 50 
12 Cordel Detonante NP - 10(m) 500 
13 Estopim hidráulico em (m) 400 
14 Espoleta elétrica Nr 08 20 
15 Espoletacomum Nr08 130 
16 PctardoAEMl (MDI 50grTNT) 120 



MINISTERIO DA DEFESA  
EXERCITO BRASILEIRO 	Brasilia, 02 ABR 2014 	 Lt' 

L 	I 	coio - CPG 	 Cmv74g 

ANEW "G" - Dtz Log Preparo CONTBRAS/HAITI 

MODELO DE PEDIDO DE MUNICAO 

9 
MINISTERIO DA DEFESA 
EXERCITO BRASILEIRO 
(Cabeçalho da UG/OM) 

DIExNr 	/ 
EB: 00000.000000/20-00 

	

de 
	

de2O 

Do Coordenador do Preparo do BRABAT/XX/HAITI ou BRAENGCOY/XX/HAITI 
Ao Sr Subcomandante Logistico 
Assunto: distribuiçâo de muniçAo e explosivos 
Referência: Diretriz LogIstica de Preparo do CONTBRAS/HAI1I 

Solicito a V Exa a distribuiçâo de munição pam as OM envolvidas no preparo do 
(BRABAT/XXIHALTI ou BRAENGCOY/XX/HAITI), conforme planejamento abaixo: 

	

RM/Gpt Log 	OM 	 Tipo de muniço / explosivos 	 Qnt 

(NOME COMPLETO / POSTO) 
Coordenador do Preparo do.... 

.1 

1 

1 

1 

1 
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MINISTERIO DA DEFESA 	 I 	 I 

EXERCITO BRASILEIRO 	Brasilia, 02 AUR 2014 	tkL ,U" 	I 
COLOG - GPG 	 I 	 /mt L) 	I 

ANEXO "H" - Dtz Log Preparo CONTBRASIHAITI 

SUPRIMENTO CLASSE IX 

Relaçâo de viaturas sobre rodas c blindadas utilizadas no CONTBRASIHAITI corn os 
respectivos custos médios de manutencAo ate 2° escalâo (série histórica): 

Nr Especificaçao V. Unitirlo RS 
I Onibus 9.500,00 
2 Viatura tipo Van 9.500,00 
3 VBTP Urutu 25.000,00 
4 VE Frigorifica 12.000,00 
5 VE Oficina de rnanutençao auto 18.000,00 
6 VE Socorro tipo guincho 20.000,00 
7 VRE Cistema de água 1.500,00 
8 VRNE 1,5 ton 1.500,00 
9 VSRNE Plataforma 6.000,00 
10 WE Arnbulãncia 9.000,00 
11 WE lasculante 10.000,00 
12 WE Cisterna de água 12.000,00 
3 - VTECisterna de combustivel J 12.000,00 
4 VTNE 1,5 ton 6.500,00 

15 
16 

VINE5ton 
VINE Munck 

10.000,00 
18.000,00 

17 VTTNECavalomecânico 20.000,00 

Obs: As necessidades de recursos para a manutenção de viaturas deverâo ser solicitadas. 
discrirninadas por OM, nos limites da tabela acima, de acordo corn o modelo do presente anexo. 



MINISTERLO DA DEFESA 	I 
EXERCITO RRASILEIRO 	I Brasilia, 02 ABR 2014 I  c tt* OLOG—GPG 	 I AC 
ANEXO "I" - Dti Log Preparo CONTBRAS(HAITI 

MODELO DE SOLICITACAO DE RECURSOs PARA MANUTENCAO DE VIATURAS 

-I 

-d 

1 

1 

-I 

1 

1 

MINISTERIO DA DEFESA 
EXERCITO BRASILEIRO 
(Cabecalho da UG/OM) 

DIExNr 	/ 
EB: 00000.000000/20 -00 

______ de 	 de 20_. 

Do Coordenador do Preparo do BRABAT/XX/HAITI ou BRAENGCOY/XX/HAITI 
Ao Sr Subcomandante LogIstico 
Assunto: recursos para manutenção de viaturas 
Referenda: Diretriz Logistica de Preparo do CONTBRAS/HAITI 

Solicito a V Exa a descentralizacAo de recursos para manutenço de viaturas envolvidas 
no preparo do (BRABAT/XX/HAITI ou BRAENGCOY/XX/HALTI), conforme planejamento 
abaixo: 

 -OM(Informar oplanejamentopor UM)  
AO 	QTD OM 	NR 	FSPECIFICAC 	

VALOR 	VALOR 	VALO (KS)  CODUG 	 UNT (KS) * 	TOTAL (KS) 	ND 30 	ND 39 
R 

 
01 	Onibus  
02 	Vialura tipo van  
03 	VBTP ljrutu  
04 	VE Fngoriftca  
05 	VEOficina demanutcnçoauto  
06 	VE Socorro lipo guincho  
07 	VRE CisteTna de agua  
08 	VRNEI,5t  
09 	VSRNE_Plataforma  
10 	VTE Ambulância  
II 	VIEHasculanie  
12 	VTECisternadcágua  
13 	VII_('istema decombustivel  
11 	VTNI_1,51  
15 	VINE 5t  
16VTNEMunck  
17 	V1TNE Cavalo mcnico 	 _  

TOTAL GERAL  

* Conforme Anexo "H". 

(NOME COMPLETO / POSTO) 
Coordenador do Preparo do .... 



MINISTERIO DA DEFESA 
EXERCITO BRASILEIRO 	Brasilia, 02 ABR 2014  

COLOG—GPG 

AP.IL'Vfl "I" - 11*, I 	Piw.n rniITRDAIUAITT 	 IN  

MODELO DA RELACAO DE ARMAMENTO PARA DESEMBARAC() ALFkNDE(;ARI() 

MJNISTERIO DA DEFESA 
EXERCITO BRASILEIRO 

(Cabeçalho da OM/Contingente) 

DIExNr I 
EB: 00000.000000/20 -00 

	

.-de 	 de 20—. 

Do Coordenador do Preparo do BRABAT/XX/HAITI ou BRAENGCOY/XX/HAITI 
Ao Sr Subcornandante LogIstico 
Assunto: informaçAo do armamento a ser transportado 
Referenda: Diretriz LogIstica de Preparo do CONTBRAS/HAITI 

Remeto a V Exa a relaçAo de armamento previsto pam ser conduzido pam o Haiti por 

ocasiAo do voo de rodizio do XX / XX Contingentes. 

1.Voo .....(nurneraçAo do voo de acordo corn o piano de rodizio) 

Nr Posto/Grad Nome Completo 	Nr Fz 	Obs 

2. Voo .....(numeraçâo do voo de acordo corn o piano de rodIzio) 

N 	Posto/Grad Nome Completo 	Nr Fz 	Obs 

(NOME COMPLETO / POSTO) 
Coordenador do Preparo do..... 
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MENISTERIO DA DEFESA 
EXERCITO BRASILEIRO 

COMANPO DF. 0PERAcOEs TERRESTRES 

Anexo "0" (PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS PARA 0 
PREPARO DO CONTINGENTE BRASILEIRO NO HAITI) a Diretriz de Preparacäo 

EsDecIfica de Tropa Para Missäo de Paz 

I. FINALIDADE 
Orientar o C Mil A e dernais orgâos diretamente envolvidos nas atividades do preparo dos 

Contingentes Brasileiros, sobre a sisternãtica dos procedimentos administrativos para o gerenciamento 
dos recursos das Forças de Paz, levantamento e solicitaçAo das necessidades. 

2. DESTINAçAO DOS RECURSOS 
a. SeleçAo, Preparo. Acompanharnento e DesmobilizaçAo dos Contingentes. 
b. ReuniOes de CoordenaçAo e de Estado-Maior 

3. soLIcITAcAo DE RECURSOS 
a. 0 C Mil A deverá definir o militar responsável pela gerência dos recursos utilizados. que 

poderá ser ou nâo da GU responsável peto preparo. Esse militar deverá elaborar as planilhas do 
PDR que conterAo TODAS as solicitaçOes de recursos por ND destinados ao preparo dos 
Contingentes. corn o necessário detatharnento de valores segundo a justificacAo de destinacao e as 
OM contempladas. 

b. 0 PDR conterá os seguintes documentos: PLANILHA DE ATIVIDADES - PA, 
PLANILHAS DE EVENTOS - PE e PLANILI-IAS DE DETALHAMENTO DE NECESSIDADES - 
PDN. 

c. A Planjiha de Atividades deverá ser confeccionada contendo todas as atividades envolvidas 
no preparo. Essas atividades se relacionam corn cada fase dos trabaihos de preparaçâo do 
Contingente e seus respectivos eventos. 

d. A definiçAo especifica das várias atividades. corn seus respectivos eventos. ao  longo das 
fases do preparo. emprego e desmobilizaçâo da tropa, assirn como os encargos de repasse e 
execuçâo financeira entre os ODS envolvidos para as atividades contratadas. será objeto da 
reunião inicial para o preparo do contingente, prevista no Anexo G. 

e. Para cada atividade inserida na Planitha de Atividades. deverAo ser especificados Os VFiOS 

eventos necessários para sua realizacâo em urna Planilha de Eventos. 
f. A Planilha de Eventos para cada atividade explicitará as OM envolvidas ao longo da fase do 

preparo do contingente, corn os respectivos códigos das UG que serAo contempladas corn os 
recursos solicitados. 

g. Cada organizaçAo militar ou grupo de OM envolvidas na realizaçAo de urn evento. dentro das 
atividades previstas para cada fase do preparo do contingente. deverá apresentar urna Planitha de 
Detaihamento de Necessidades. 

h. A Planliha de Detaihamento de Necessidades cstipulara os recursos necessários por ND. 
justificando sua aplicaçAo especificadamente, de acordo corn os critérios dos GND (Ementário de 
Despesa) citados anteriormente. 

I. A Planitha de Detaihamento de Necessidades servurá de base para a composicAo da Planilha 
de Eventos e. posteriormente. da Planitha de Atividades. Toda esta docurnentaçao. após análise e 
consolidaçâo pelo C Mil A. deverá ser enviada ao COTER. compondo o PDR. 



(Anexo O" a Diretrii de Preparacâo Especitica de Tropa pam Missao de Paz de Junho de 2016 . Fl 2) 

j. 0 COTER realizarâ as descentralizaçOes segundo as necessidades totalizadas na Planitha de 
Atividades apresentada pelo C Mil A. observando a limitacao da disponibilidade de recursos e as 
imposicôes de desembolso colocadas pela Secretaria de Economia e Financas (SEF) e órgAos 
provedores dos créditos e numerários envolvidos. 

k. 0 COTER orienta a todos envolvidos no preparo do contingente que, ao realizarem seus 
planejamentos e os conseqüentes levantamentos de necessidades. o facam sempre considerando a 
maxima otimização e economia dos recursos. 

I. A seguir. são apresentados os modelos de planithas, tambén'i utilizadas por este ODOp. a tim 
de agilizar o planejamento e a descentralizaçAo dos recursos: 

Fxcmplo de PLANILHA DE ATIVIDADES - PA 

Piano deDescentralizaclo deRccursoa - PDR pars oXX_('ong RIF_ Paz haiti 
PlanilhadrAthidadr  

-tIhldade 

- 	atureza de Dens pasjp -RS SOMA 

0. 
14 

33.90). 
15 

33.90. 
30 

33.90. 
33 

33.90. 
U 

33.90. 
39 

33.91. 
39 

33.90. 
47 

44.90. 
52 RS 

Ml -  lnatruçlo Individual Bâuica(Prcftminar) 0,00 000 I 000 ((OK) 00K) ((010 0010 0010 
A02 - Tnstrnclo de QiflaçoeduhIarJ 

A03 - EatâgloB*ico de Operac3o de Paz 

0010 00)0 0010 00)0 00)0 00)0 0,00 00)0 o.00 000 

0,00 000 00)0 ((010 0,00 (10)0 000 0.00 0,00 0.00 

A04- EtgIo Avançado de Operaç*o de Paz . ; 000 (10)0 00)0 0.00 0.00 ((OX) 00)0 00)0 00)0 0.00 
A05-EnalnodeIdiomaM 0()() ()00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,(X) 0,00 0,0)) ((OK) 

A06 -  _AvaIIaco _tntropométricaeFisica 0.00 0.00 ((.0.0 00) 0,00 0.00 00)0 0.00 0.00 0.00 

A07-Ezameslaboratorlals _000 000 (((K)0,00 0.0(1 00) 0(5) 000 0,00 0.00 

AO8-EsodePreparaçlodeCmtOMeEM 0.00 0.00 0.00 	0.1)0 0.00 000 0,00 0,00 0.00 0.00 

çICiRtSUnPd. 	0.00 A09-EstggiodcPrepara 	ode 0,00 0.00 	0,00 00)0 000 000 0010 0,00 0,00 _ 
AI0-EstIgiodeInteIigncii , __0,00 

Mu - Etggiodecomandoeconlrole 	_--'.. 	0.00 

Al2 - Estlgio de Logtatka e Ad,al.ia*r' 	0.00 
_0.00 ((.00 	0010 0.00 _0.00 0.00 00) 0 0 .00 0,00 0.00 (1.00 _0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 000 0.00 0,00 

9 0.00 
'.13 - Est*gio de Asaessorla JuridijW[ 0 ,00  
'.14-i.sçIodeSa*de/ JISE 	_. 	0,00 

_ _ 
_0,00 

0 _.00 
0,00 
0(K) 

0,00 
0.00 

0.00 
0.00 

0,00 00K) 

00K) 

0,00 

((OK) 

0,00 000 

0.00 (00 0 (000 

__ 

15 - Prtpmrxcio  para oEmbargue 	 0.00 0.00 0.00 000 (000 00)0 0000 ((.00 0,00 0,00 

_ 
'.16-MntInst. VtreoutrosEgp 	 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,0(1  0.00 0.00 0.00 
'.17 - Infra-esiruturadeApoiosoP ' 0.00 cssoal _(1,00 000 0,(K) 0,00 0,00 ((.00 0,00 ((Ok) 0,00 

'.18-VlagensdeInspeçiodo Preps ro 	 0.00 _0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
t19-Comunicaco Social 	 0.00 _0(K) 0,0(1 0,00 0,00 0,00 0,()) 0,00 0,00 0,00 

A2O-TrabaIbosdoEM('na Area doCMArea 	 0,00 _0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
A21 - E 	sQushflç3o 	 0(X) 

A22 	A-A1ividades do 131(' em Brasilia 	 0,00 
10.0ol 

000 

0,00 

01) 0 

0.00 0 .00 

00) 0 000 

0,00 

0 0)0 

0,00 

00)0 

0.00 

00)0 

0,00 

00)0 

0(K) 

0,00 

0,00 
_ 

A23-ViagemdcRccaoHaiti(P.g\acion2is) 	0,00 
4.24- instrucôes Es,peclIicas 	 - - - Preparacao do PcI F.'.B 	 0,0() 

000 (000 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 

 (1,00 000 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 ((00 0,00 0,00 

Total do Propoata de Rccur'.op!ra ° !P- 
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Fxemplo de PLANILIIA LW EVENTOS - PE 

A 16 - Shouleado de InstalsçOe.. VisturmseautrosEquipamentus  

Natureza±pesa (ND)   
CMH (.L (ODL(. OM 33.90. 33.90. 

30 
33.90. 

33 
33.90. 

36 
33.90. 

39 
33.90. 

47 
44.90. 

52  
SOMA 

J.!_ 2SBLog  0.00  0.00  0,00 

160252 BEsE  0.00  0,00  0,00 

C t ,  ES 

9'Bda 
160251 BEs(om  0,00  0.00  0,00 

160295 (:rndo  0.00  0.00  0.00 
lurMi, 160265 ISRCMee  0.00 j 0,00  0.00 

160267 mi Mi, 0,00  0.00 0.00 

160116 Ti7.0 
_: TOTAL  

 0.00   0.00  0.00 

160111 Crndo  0,00  0.00  0.00 
160125 4Esqd (Mee  0.00  0.00  0.00 

160114 iOBI  0.00  0.00  0.00 
CML 

it!MtZ 
160126 
160108 

i1'IH - 0,00 -  0.00  0.00 

IBI 0.00  0.00  0.00 
160247 3BI Mu - 0.00 -  0.00  0.00 

160109 4Cia Corn  000 j 0.00 0.00 

IIITOTAL 
160271 	i 	2IBIog 
160297 	i 	(rndo 

0lX 0,00 
 0.00 

0.00 
0.00  0.00 

0.00  0.00  0.00 
I'iW 160270 	R(-(;d 0.00 0.00  0.00 

160288 	CIG  0.00 0.00 

160296 	( mdo 
0,50 	Olot 

_________________ Bda 
ml Pqdt 

0.00  0.00 

T LO.00 JO.00O.00 	0.00 	OJ ' 

1) 001 	(.00 	0,00 	 0 .00 

io€j 

( NIP 
(ri,do 
OpLspJ 

Ha Adm (mdi, 160098 	
0 	.sp 0.00 j 

- 	L 0.00 	0,00.00 0.00 0.00 0,00  

TOTAL GERAL 0,00 1 	0.00 0,00 1 	0,00 1 	0,00 _0.00 0.00 

m. Organograma de solicitacAo de recursos 

OM Solicitante 

it 

C Mil Al DEC  II 
it 

II_
COTER

j 
it 

Div Mis Paz 
3a SCh I COTER 

I. 

L SPEO/COTER 

hG 

4. PRESCRIçOES DIVERSAS 
a. Nas NC que descentralizam os recursos, estará descrito o prazo limite para empenho. 
b. Durante a execuçAo financeira, as OM poderâo solicitar a transposicâo parcial de valores de 

urna ND 	de mesmo grupo - para outra, dentro de uma determinada atividade prevista no 
planejamento do preparo do contingente, podendo tat pedido ser realizado ao COTER por meio de 
mensagem SIAFI. 



(Anexo O' a L)iretrii de Preparacao Especitica de Tropa para Missâo de Paz, de Junho de 2016 ...................................... Fl 4) 

c. Caso a solicitacao de transposicào de ND envolva atividades diferentes ou haja necessidade 
de remanejar recursos de urna atividade para outra. tais solicitaçOes deverão ser encarninhadas ao 
COTER através do C Mil A. via Gerente de Recursos. 

d. No levantamento dos recursos necessários a preparacAo devem ser levados em consideraçAo 
os gastos corn os exames laboratoriais obrigatorios - conforme Diretriz Médico-Sanitâria para a 
Mobilizacão e a Desmobilização dos Efetivos Militares da MINUSTAI-!. da D Sau. de 18 Out 13 -. bern 
como os custos decorrentes da inspecão de saCide que deverá ser realizada em todo o universo 
selecionado para a missão. 

e. Os gastos necessários a publicacAo de editais na Imprensa Nacional. bern como em jornais 
de grande circulaçAo, também deverão ser considerados quando da elaboracAo do PDR. 

1. Os recursos necessários para atender despesas corn o aumento do pagamento de 
concessionárias, em funçAo de concentraçâo de tropa cm deterrninado aquartelamento. se  for o 
caso. tambérn poderAo estar previstos no PDR. 

g. E importante ressaltar que as OM - UG executoras - contempladas corn recursos do preparo. 
oriundos de uma unidade gestora responsável. nâo podem repassar a totalidade ou pane da quantia 
recebida para outras unidades gestoras executoras. 

h. 0 CEP. o CCOPAB e o CAAdEx deverão levantar suas respectivas necessidades de recursos 
para apoio as atividades de preparo e remeté-las diretamente ao COTER. Os recursos destinados a 
essas UG nAo devem ser incluidos no PDR. Eles são considerados extra PDR. 

i. Os recursos para a desmobilização serão repassados no mês que antecede essa fase, mediante 
solicitaçAo dos C Mil A envolvidos, utilizando-se o mesmo processo de planejamento da 
preparacão. 

j. A quantidade de rnuniçAo. de combustivel. raçOes operacionais e material permanente 
previstos para o preparo serAo disponibilizados pelo COLOG. mediante solicitacao do C Mil A 
/DEC. Tal solicitaçAo deverá ser encaminhada diretamente ao COLOG. Da mesma forma. despesas 
corn C 2  devem ser pedidas diretamente ao DCT/CComGEx e mateniais e equipamentos de saüde. 
ao  DGP/DSau. 

k. Quando do recebimento dos recursos. antes de efetuar a licitação ou ernissão de qualquer 
empenho. os agentes da adrninistraçAo responsáveis por tat atividade dcverAo estudar atentamente: 

- a finalidade do recurso concedido; 
- a descrição da atividade; e 
- as despesas enquadradas nas ND especificas. 

I. 0 empenho deverá ser o mais detalhado possivel. corn a finalidade de evitar generalizaçOes. 
aludindo sempre ao preparo do Contingente Brasileiro no Haiti. 

m. A ampliacao do nivel de acesso ao SIAFI pelo C Mil A ou Cmdo Bda. para controle dos 
créditos empenhados pelas UG contempladas corn recursos do preparo, deve ser solicitado a 
Inspetonia de Contabilidade c Financas do Exército (ICFEx) de vinculaçao. 

n. Desde já as OM polo de instrucão devem iniciar os procedimentos preparatórios para o 
certame licitatório. servindo esta diretriz como documento hábil para justificar a realizaçao dos 
procedi mentos admi nistrati vos necessários. 

Brasilia. DF. 06 dejunho de 2016. 

7z 

(;en Ex AKEN DE ALBUQUERQUE 
ComaaIantc de Operaçôes Terrestres 




