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CRIAÇÃO DAS FORÇAS INTERNACIONAIS DE PAZ DA ONU 

As Forças de Paz do Brasil foram criadas em 22 de novembro de 1956, através do Decreto

Legislativo nº 61/56 Sancionado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Juscelino

Kubstchek de Oliveira, para integrar a Força de Emergência das Nações Unidas (UNEF 1) no

Egito, tendo desde então, atuado com brilhantismo no contexto internacional, presente em todos

os continentes. Sendo o objetivo da ABFIP – BTL SUEZ preservar a memória destas forças e

projetar seus valores para o futuro.

Em 27 de janeiro de 1957, deixava o Rio de Janeiro o primeiro contingente Brasileiro das Forças

de Paz da ONU, seguindo com destino à região da Faixa de Gaza no Canal de Suez, onde o

Brasil passaria a compor a UNEF 1 (Força de Emergência das Nações Unidas) durante 10 anos,

sendo que em seu ultimo contingente em 1967 culminou com a guerra dos 6 dias entre Egito e

Israel.

A participação Brasileira foi coroada de êxito e trouxe glória às nossas Forças Armadas pela

excelência no desempenho de sua missão. Desde então, os Militares Brasileiros, da Marinha,

Exército, Força Aérea e Polícias Militares, têm representado o Brasil na mais nobre missão que

um soldado pode almejar...

...A luta pela paz no mundo.

HISTÓRICO



Após a missão pioneira em Suez, no Egito, o Brasil esteve presente nas Forças de Paz operando em

dezenas de guerras pelo mundo, sempre levando a mensagem de paz e fraternidade do povo

brasileiro, curando feridas, conciliando povos inimigos, reconstruindo países devastados e em

algumas vezes, combatendo de armas à mão.

As Forças de Paz Brasileiras estiveram presentes nos locais mais distantes e inóspitos.

A lista é extensa: Egito, República Dominicana, Guatemala, Equador, Peru, Congo, Costa Rica, El

Salvador, Honduras, Guatemala, Nicarágua, Moçambique, Timor Leste, Croácia, Prevlaka, Índia,

Paquistão, Libéria, Angola, Ruanda, Ex-Iugoslávia, Nova Guiné Ocidental, Eslovênia Oriental, Haiti,

Costa do Marfim, Chipre e Guiné Bissau. Neste exato momento, enquanto realizamos esta cerimônia,

mais de três mil militares brasileiros estão integrando diversas missões em andamento pelo mundo,

enfrentando condições adversas, distantes da terra natal, combatendo, salvando e pacificando

guerras; mantendo sempre alto o nome do nosso país no concerto das nações.

Impressionante é esta folha de serviços ao Brasil, e é justo que a memória dos feitos destes soldados

seja preservada, realçando os valores cívicos e militares de nosso povo. Com essa idéia, em 1985,

um grupo de veteranos da missão pioneira em Suez, reuniu-se e criou a Associação dos Integrantes

do Batalhão Suez, hoje denominada Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz – Btl

Suez, que ora completa vinte 32 anos de existência.

HISTÓRICO



PRÊMIO NOBEL DA PAZ

Em 1988 o Comitê Nobel da Noruega outorgou às Forças de Paz da ONU a maior honraria de

nossa sociedade, o Prêmio Nobel da Paz. Este prêmio honra nossas forças militares e reafirma

o valor do soldado brasileiro na nobre missão de levar a paz ao mundo.

Tão bem sucedida é a atuação das Forças de Paz da ONU que, no ano de 2001, mais uma vez

foram elas lembradas pelo Comitê Nobel, quando a Organização das Nações Unidas foi

premiada com mais um Prêmio Nobel da Paz, dividido em igual parte com o seu Secretário

Geral Kofi Annan.

Esta é uma honra que dignifica o nosso país.

HISTÓRICO



CINQUENTENÁRIO DAS FORÇAS BRASILEIRAS INTERNACIONAIS DE PAZ 1956 - 2006

Cinqüenta anos das Forças de Paz Brasileiras, são cinco décadas de glórias para o Brasil, perante as

nações do mundo.

O Jubileu de Ouro que hoje celebramos nos enche de orgulho como cidadãos brasileiros e mais ainda,

como militares, herdeiros dos valores máximos de Tiradentes à Caxias.

O valor do Soldado Brasileiro é uma constante na nossa história, assim foi nas campanhas do Império e

da República, da qual ressaltam as Revoluções da República Velha, a Segunda Guerra Mundial, sendo que

este valor não é um privilégio apenas do militar, pois o militar antes de tudo é um cidadão de farda, este valor

é do povo brasileiro, é o valor da dedicação, da coragem, da benevolência, da veracidade e da fraternidade,

o Brasil tem sua grande força na mentalidade pacificadora, de convivência harmoniosa entre as nações,

respeitando as suas soberanias, isto fez com que o Brasil ocupasse desde a 1ª Grande Missão de Paz

desenvolvida pela ONU, posição de destaque.

São nossos soldados, bravos o suficiente para enfrentarem qualquer inimigo sob qualquer condição, pois

entre nós reina a fé incrementada na missão, e são os nossos soldados, os maiores amantes da paz e

mensageiros da fraternidade entre os povos, capazes de pacificar as mais cruentas guerras.

HISTÓRICO



A MEDALHA CINQUENTENÁRIO DAS FORÇAS DE PAZ DO BRASIL

A Medalha Cinqüentenário das Forças de Paz do Brasil, instituída pela resolução ABFIP ONU nº
001/05, reconhecida com o código A35MCFPB, conforme publicação no Boletim nº 030 do DGP de
26.07.2006, Fl. 5 do Aditivo DCEM 7A, destina-se a premiar e reverenciar o culto aos nobres atributos
daqueles que tenham praticado ações meritórias, enaltecedoras do nome da Pátria Brasileira que é
detentora do Prêmio Nobel da Paz 1988 e 2001, perante as demais nações, e em sinal de
reconhecimento aos valores militares, espírito de civismo, preservação da memória e serviços
prestados à Pátria. Sendo Outorgada a Personalidades Civis e Militares.

HISTÓRICO



JUBILEU DE PRATA

Em seus 25 anos de existência a Associação tem congregado em seu seio, ilustres Personalidades civis

e militares, dedicados à causa da Paz Mundial e veteranos das Forças de Paz, desenvolvendo

atividades cívicas, sempre presente nas solenidades, nos desfiles das grandes datas nacionais,

auxiliando os seus associados na recepção da vida civil, demonstrando reconhecimento àqueles Boinas

Azuis, que defenderam e defendem o nome de nossa Pátria em terras estrangeiras.

A ABFIP - BTL SUEZ é uma entidade de utilidade pública reconhecida por seu mérito educacional,

social e cultural. Através de sua Diretoria do Departamento de Direitos Sociais, encontra-se engajada no

desenvolvimento de projetos sociais para atender famílias, crianças e adolescentes em área de risco

através de encontros, feiras, palestras educativas voltadas na área da educação ambiental, social e

cultural.

25 ANOS DA ABFIP – BTL SUEZ



MEDALHA DO JUBILEU DE PRATA ABFIP - BTL SUEZ 

1985 à 2010

Em comemoração aos seus 25 anos de existência foi criada a Medalha do Jubileu de Prata da ABFIP ONU, que tomou

como inspiração histórica e heráldica o desenho e os valores cultuados por essa tradicional medalha, e representa a

nossa FÉ na Paz Mundial, na Pátria Brasileira e tudo o que esta significa.

É representada pela CRUZ DE JERUSALÉM, ou, como também é conhecida, CRUZ DO SANTO SEPULCRO, que é uma

insígnia formada por um conjunto de 5 cruzes.

A principal, ao centro, representa o nosso Evangelho: os quatro principais valores cultuados por nossa Associação,

sendo eles:

1 – A Pátria Brasileira, nossa terra natal ou adotiva, guardiã de nossos valores, cultura e história.

2 – A Organização das Nações Unidas – ONU, Organização Internacional cujo objetivo principal é fornecer uma 

plataforma para o diálogo entre as diferentes nações e impedir as guerras.

3 – A Paz Mundial, que é o objetivo assumido da O.N.U. e o desejo da maioria dos povos.

4 – A ABFIP ONU, nossa Associação, cujos objetivos maiores são a perpetuação dos valores cívico-militares pátrios e a 

preservação da memória histórica das Forças de Paz Brasileiras. 

As 4 cruzes menores representam as nobres Instituições Militares Nacionais cujos  membros constituem os contingentes 

das Forças de Paz Brasileiras à serviço das Nações Unidas. São os nossos evangelizadores:

1 – O Exército Brasileiro

2 – A Marinha do Brasil

3 – A Força Aérea Brasileira

4 – As Polícias Militares dos diversos Estados da Federação Brasileira.

25 ANOS DA ABFIP - BTL SUEZ



OBJETIVO

A ABFIP - BTL SUEZ tem como objetivo promover o congraçamento dos associados, a preservação
da memória dos feitos das Forças de Paz da ONU, o culto a pátria brasileira, a participação em
atividades cívico militares e o estimulo a atividades culturais, sempre sob o prisma dos ideais da
preservação da paz mundial e o enaltecimento das Forças Armadas e auxiliares do Brasil.

Promover a prestação de serviços gratuito de atendimento aos associados e a população em geral,
com atendimento médico e odontológico, através de clinicas próprias ou conveniadas e parcerias,
visando a dignidade humana e o completo bem estar físico, mental e social das pessoas como
condição essencial a preservação da Paz do Brasil.

Desenvolver atividades de preservação ambiental, como maneira de impedir futuras guerras e
convulsões sociais pela disputa por recursos naturais.



Solenidade ALESP



Comando Militar do Sudeste - CMSE

Condecoração dos 4 Generais com a Medalha Cinquentenário das Forças de Paz do Brasil 

Gen. Ex. João Carlos Vilela Morgero - CMT Militar do Sudeste

Gen. Div. Carlos Alberto Santos Cruz - CMT 2ª Divisão de Exército

Gen. Div. Eduardo Segundo Liberal Wizniewsky - CMT 2ª Região Militar

Gen. Bda. Carmo Antonio Russo - Chefe do Estado Maior do CMSE



Condecoração do Governador do Estado de São Paulo

Solenidade 1º BPCh - ROTA 



Solenidade 12º GAC - Grupo de Artilharia e Combate



Solenidade  8º BPE – Batalhão de Polícia do Exército



Solenidade 8º Distrito Naval - Marinha do Brasil



Solenidade de Formatura Patrulha Mirim



Solenidade de Formatura Patrulha Mirim



Acesse o nosso site:

http://www.abfip.org.br/


