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1. Entre os dias 11 e 14 de setembro, no Cairo Center for Conflict
Resolution and Peackeeping in Africa (CCCPA), Egito, o CCOPAB
participou da 23ª Conferência
Anual da IAPTC (International
Association of Peacekeeping
Training Centres – Associação
Internacional de Centros de
Treinamento de Operações de
Paz).
O
CCOPAB
foi
representado
pelo
seu
comandante, Coronel Ramires.
2. Contribuir para o intercâmbio de conhecimento em operações de
paz é o objetivo de convênio entre o Brasil e a Etiópia. Em
consequência, o Major Zuma,
instrutor do CCOPAB, participou
das atividades do Centro de
Treinamento de Apoio à Paz da
República Democrática Federal
da Etiópia (FDRE - PSTC, sigla em
inglês) entre os dias 15 de
setembro e 15 de dezembro.

3. Entre os dias 18 e 28 de setembro, o CCOPAB participou do
Exercício Felino, na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).
Com a presença dos nove
integrantes da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa
(CPLP), o Exercício buscou
incrementar a cooperação entre
as Forças Armadas e treinar o
emprego em Operações de Paz
e de Ajuda Humanitária, sob a
égide das Nações Unidas.
4. Entre os dias 25 e 29 de setembro, o CCOPAB organizou, pela
segunda vez em 2017, o Estágio de Coordenação Civil-Militar
(CIMIC). Os objetivos do Estágio de
CIMIC
são
capacitar
militares
brasileiros e de Nações Amigas a
exercerem atividades relacionadas ao
Sistema de Assuntos Civis das Nações
Unidas e discutir assuntos pertinentes a
Coordenação
Civil-Militar
com
integrantes do meio acadêmico e
Organizações de interesse. Todo o
Estágio foi acompanhado
de perto pelo Coronel
queniano Abraham Biwot,
do Serviço de Treinamento
Integrado do Departamento
de Operações de Paz das
Nações Unidas (ITS/DPKO).
Após a conclusão do Estágio
de
CIMIC
2017/2
no
CCOPAB, o Coronel Biwot
confeccionou um relatório acerca do que foi observado por ele,
podendo resultar na Certificação de Reconhecimento do Estágio
pelas Nações Unidas.

5. Marcar o êxito da trajetória brasileira nos 13 anos em que participou
da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti
(MINUSTAH) foi o objetivo do
Centro
Conjunto
de
Operações de Paz do Brasil
(CCOPAB) ao coordenar o
Simpósio Internacional “Brasil
no Haiti, um caso de
Sucesso”. Realizado nos dias
18 e 19 de outubro nas
instalações do Comando
Militar do Planalto (CMP), o Simpósio abordou temas relevantes às
ações desencadeadas pelo componente militar da MINUSTAH no
país caribenho, destacando-se: início da missão; estabilização do
Haiti; ações humanitárias e o terremoto de 2010; Furacão Matthew
e desmobilização do contingente.

Atividades realizadas no período
- Equipe Móvel de Treinamento – 04 a 22 de setembro;
- Estágio Logístico de Reembolso em Operações de Paz – 11 a 22 de setembrp;
- Estágio CIMIC (1ª fase) – 11 a 22 de setembro;
- Estágio CIMIC – 25 a 29 de setembro;
- Estágio de Preparação para Missões de Paz (1ª fase) – 25 de setembro a 06 de
outubro;
- Estágio de Preparação para Missões de Paz (2ª fase) – 09 de outubro a 01 de
novembro;
- Seminário Internacional – 18 e 19 de outubro.

Agenda para Novembro e Dezembro de 2017
- Estágio de Preparação para Missões de Paz (2ª fase) – 09 de outubro a 03 de
novembro;
- Estágio de Preparação para Missões de Paz (3ª fase) – 06 de novembro a 01 de
dezembro;
- EPCO-FTM – 06 a 10 de novembro;
- SSAFE – 04 a 08 de dezembro;
- EPEC DPKO – 04 a 06 de dezembro;
- Treinamento de Civis – 11 a 14 de dezembro.

http://www.ccopab.eb.mil.br

