
ELEIÇÃO DO SECRETÁRIO EXECUTIVO DA ESUDE 

  

Mensagem do Ministro da Defesa, Jaques Wagner, 

por ocasião da posse do Secretário Executivo da Escola Sul-Americana de Defesa 

  

Brasília, 17 abril de 2015 

  

Celebramos, hoje, a inauguração da Secretaria Executiva da Escola Sul-Americana 
de Defesa (ESUDE), da UNASUL (União de Nações Sul-Americanas), e a posse do 
brasileiro Antonio Jorge Ramalho como seu primeiro titular.  

  

Os Estados sul-americanos definiram a UNASUL como um processo de integração 
de longo prazo, orientado por princípios tais como o gradualismo, a flexibilidade e 
a solidariedade. Essa sábia decisão vem produzindo frutos como o que hoje 
colhemos, na forma de uma Escola de Defesa. 

  

Aprofundar a cooperação e melhor coordenar nossos esforços no campo da Defesa 
constituem objetivos da ESUDE.  

  

O Brasil já vem desempenhando um papel relevante nesse exercício de integração 
regional na área de Defesa.  

  

O Curso Avançado de Defesa Sul-Americano, o CAD-Sul, criado por nossa Escola 
Superior de Guerra (ESG), já está em sua terceira edição e em breve será 
incorporado ao acervo da ESUDE.  

  

Demos mais um passo hoje. De agora em diante, cada um de nós terá a 
responsabilidade de aportar os recursos disponíveis para fortalecer nossa união, 
continuando a indicar possíveis caminhos para os nossos destinos comuns. 

  



Estou certo de que os trabalhos da ESUDE produzirão níveis cada vez mais sólidos 
de confiança, provendo de laços profundos os civis e militares que, no futuro, serão 
responsáveis por nossa Defesa.  

  

O Brasil acompanhará esse processo com atenção e dedicação, e coloca à 
disposição, para começar os trabalhos desta Escola, um especialista em Defesa e 
um entusiasta da integração sul-americana nessa área. Além do qualificado 
currículo acadêmico com foco em Defesa e Segurança Internacional, o professor 
Ramalho atua na área há mais de dez anos, período em que já exerceu diversos 
cargos de assessoria e coordenação na Secretaria de Assuntos Estratégicos e no 
Ministério da Defesa do Brasil.  

  

Compartilho minha satisfação por sua eleição, apoiada por unanimidade pelos 
países membros da UNASUL, e desejo bom trabalho à equipe da ESUDE e muita paz 
e prosperidade à América do Sul! 

 




