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Moção sobre as bases militares 
  

A 5ª Assembleia Nacional do Cebrapaz - Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta 

pela Paz - repudia a presença na região latino-americana e caribenha e em todo o mundo 

das bases militares dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte 

(OTAN), instrumentos de guerra contra os povos e as nações independentes, ameaça à paz 

mundial e à segurança internacional.  

 

Ao condenar a política belicista do imperialismo, que consiste em ampliar e reforçar essa 

rede de bases militares, o Cebrapaz reafirma o seu compromisso, assumido em assembleias 

anteriores e no âmbito do Conselho Mundial da Paz, com a luta pela abolição desses postos 

avançados da militarização, do intervencionismo e da guerra imperialista.  

 

Os Estados Unidos têm em todo o mundo cerca de mil bases militares, instaladas nos 

diversos comandos em que dividem o planeta, nove ao todo, entre estes o comando sul 

para a América Latina e o Caribe, onde também está presente a Quarta Frota da Marinha 

de Guerra norte-americana.  

 

O imperialismo estadunidense tem instaladas na região latino-americana e caribenha cerca 

de 80 bases militares. Rechaçamos a sua presença e consideramos a existência dessas 

instalações uma ameaça ao povo brasileiro e aos povos irmãos latino-americanos.  

 

Por isso mesmo, o Cebrapaz condena o entreguismo do governo de Jair Bolsonaro, que já 

se dispôs, tal como o anterior governo golpista de Michel Temer tinha feito, a entregar aos 

Estados Unidos a Base de Alcântara, que este país imperialista cobiça também com fins 

militares. Desde a visita do vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, ao Brasil em 

2018, ainda sob o governo Temer, e a visita de Estado que Jair Bolsonaro fez ao país norte-

americano, foram mantidos entendimentos nessa direção. O Cebrapaz considera que a 

Base de Alcântara é inalienável território brasileiro e deve ser utilizada por nosso país 

exclusivamente no âmbito interesse da soberania nacional.  
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