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Presidente Donald J. Trump nomeia o General H.R. McMaster para o cargo de
Conselheiro de Segurança Nacional do Presidente
O presidente Donald J. Trump anunciou nesta segunda-feira a nomeação do General de Divisão
Herbert Raymond “H.R.” McMaster para o cargo de Conselheiro de Segurança Nacional do
Presidente.
O General McMaster se formou em West Point e é doutor pela Universidade da Carolina do
Norte, em Chapel Hill. Durante mais de três décadas servindo o Exército dos Estados Unidos, ele
teve postos importantes na Operação Iraqi Freedom, na Operação Enduring Freedom e como
Capitão na Batalha de 73 Easting da Guerra do Golfo. O General McMaster recebeu a Estrela de
Prata pelo seu trabalho na Guerra do Golfo. Antes de aceitar a nomeação do presidente, ele
serviu como Diretor do Centro de Integração de Capacidades do Exército e como General ViceComandante no Comando de Treinamento e Doutrina do Exército dos EUA.
“O General McMaster serviu com distinção no Exército dos Estados Unidos por mais de três
décadas e agora vai trazer essa imensa experiência para seu novo posto de Conselheiro de
Segurança Nacional”, disse o presidente Trump. “Meu primeiro dever como presidente é manter
o povo americano seguro. O General McMaster tem o conhecimento e a visão necessários para
me dar aconselhamento especializado enquanto trabalhamos para proteger os interesses dos
Estados Unidos dentro de casa e no exterior. É um prazer recebê-lo na nossa equipe.”
“Estou honrado por servir como Conselheiro de Segurança Nacional do presidente Trump”,
disse o General McMaster. “A segurança do povo americano e a segurança interna do país são
nossas maiores prioridades. Vou trabalhar incansavelmente nessa nova função para auxiliar o
presidente enquanto ele lida com as ameaças complexas e crescentes que nosso país está
enfrentando pelo mundo.”
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