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Estudos Estratégicos da Escola Superior
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e
periódicos
acadêmicos
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“

What we’re seeing this year,
which is directly related to
COVID, is we do have a
population of soldiers that what
they were expecting at the end of
transition
has
suddenly
disappeared. And now you have
a soldier that is trying to go
through a transition period that is
now facing uncertainty on the
outside.

”

Major Stuart Morgan, Conselheiro de Carreiras
do Exército dos Estados Unidos, sobre a grande
quantidade de militares que deveriam ir para a
reserva mas não o fazem devido ao COVID19 e
que vem causando um problema de
recrutamento nunca antes visto.

Ministério da Defesa

Marinha

Exército

Aeronáutica

Sessenta dias após a deflagração da Operação
Covid-19, o Centro de Operações Conjuntas do
Ministério da Defesa já soma, em ações de emprego
das Forças Armadas, números que superam os de
missões históricas, como a participação na Segunda
Guerra Mundial e a Missão de Paz no Haiti. No Haiti,
a MINUSTAH, operação liderada pelo Brasil,
empregou mais de 37 mil militares brasileiros.
Porém, essa missão durou 13 anos, de 2004-2017.
Então, proporcionalmente, o número de homens e
mulheres empregados na Operação Covid-19 é
maior. Da mesma forma, na Segunda Guerra
Mundial, durante sete meses, mais de 25 mil
soldados integraram a Força Expedicionária
Brasileira (FEB) para lutar pela libertação da Itália.

O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba
realizou, nos dias 12 e 13 de maio, a distribuição de
kits de alimentação para famílias beneficiadas pelo
Programa Forças no Esporte (Profesp), do núcleo da
Estação Radiogoniométrica da Marinha em Natal
(ERMN). Durante a ação, foram entregues 3,5
toneladas de alimentos, correspondentes a 210 kits
de alimentação, para famílias residentes em São
Gonçalo do Amarante–RN. Desde 22 de abril, a
ERMN realizou a doação de mais de 5,6 toneladas
de alimentos, equivalentes a 550 kits de
alimentação, destinados às famílias residentes em
Natal-RN, Parnamirim-RN e Macaíba-RN, como
forma de atenuar as dificuldades enfrentadas
durante a pandemia do novo coronavírus.

Em 20 de maio, o Ministro da Defesa, General
de Exército Fernando Azevedo e Silva, chegou a
Campo Grande para uma visita ao Comando
Conjunto Oeste, no Forte Pantanal, onde foi
recebido pelo Comandante Militar do Oeste,
General de Exército Fernando José Sant'ana
Soares e Silva, e acompanhou as atividades da
Operação COVID-19. Na sala de guerra do
Centro de Coordenação de Operações do
Comando Militar do Oeste, o ministro
participou de uma videoconferência com os dez
Comandos Conjuntos ativados no país e
conheceu, em detalhes, o andamento das ações
em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

No início da década de 1990, a participação da
mulher e os direitos direcionados a ela começaram a
ser questionados em vários países, inclusive na
Força Aérea Brasileira (FAB). Foi a melhor
oportunidade para que o então Ministro da
Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Mauro José
Miranda Gandra, anunciasse o ingresso de mulheres
no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). A
declaração, ocorrida na Aula Inaugural da
universidade em 1996, significava que a Aeronáutica
receberia Oficiais Engenheiras da Ativa e da reserva
do sexo feminino. Assim, coube aos órgãos
responsáveis adequar a legislação vigente, as
instalações para atender as ingressantes, bem como
as normas para o concurso de admissão.
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Defensa – 13/05/2020

G1 – 13/05/2020

Por primera vez la Reunión del Alto Mando del
Ejército de Brasil será virtual debido al coronavirus

Forças armadas iniciam operação contra
desmatamento ilegal e queimadas no Acre

La Reunión del Alto Mando del Ejército (RACE) se
llevará a cabo por primera vez a través de
videoconferencia debido a las medidas preventivas por
el COVID-19. En su 330ª edición, el evento se lleva a
cabo en la sede del ejército, Forte Caxias; en la sede de
los Comandos del Área Militar; y las organizaciones
militares involucradas. Durante estar reuniones
oficiales generales del Alto Mando del Ejército y de los
Cuerpos de Assistencia Directa e Inmediata.

No intuito de combater desmatamento ilegal,
grilagem de terras e descumprimento de decisões
judiciais no período de queimadas no Acre, alguns
órgãos deram início, nesta quarta-feira (13), a
operação Amazônia Legal. As ações são feitas pela
Polícia Federal (PF) em conjunto com o Exército
Brasileiro, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) e Secretaria Estadual de Meio Ambiente
(Sema).

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defesanet – 13/05/2020
ABIMDE, FINEP, MD e Forças Armadas falam sobre
linhas de crédito para a BID em webinar
A ABIMDE (Associação Brasileira das Indústrias de
Materiais de Defesa e Segurança) realizou na tarde
desta quarta-feira, 13, o webinar “Financiamento
para BID – Finep/MCTIC”, em parceria com a FINEP
(Financiadora de Estudos e Projetos). O evento foi
aberto com as palavras iniciais do presidente da
ABIMDE, Dr. Roberto Gallo, teve mediação do vicepresidente executivo da entidade, Vice-Almirante
Rodrigo Hônkis, e contou com a participação do
General Waldemar Barroso Magno Neto, Presidente
da FINEP.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.
Defesanet – 15/05/2020
Ciclo XXXIV da Conferência de Exércitos Americanos
destaca ações dos militares no combate à COVID-19
O Comandante do Exército Brasileiro, General de
Exército Edson Leal Pujol, participou da abertura da
Conferência de Exércitos Americanos (CEA) – Ciclo
XXXIV. A atividade ocorreu nessa quinta-feira, 14 de
maio, em sistema de videoconferência, reunindo os
Comandantes dos Exércitos da Argentina e Uruguai,
General de Brigada Agustín Humberto Cejas e
General de Exército Gerardo Daniel Fregossi Álvarez,
respectivamente.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
VEJA – 15/05/2020

A operação de guerra das Forças Armadas contra a Covid-19
No início de março, quando o número de mortes por coronavírus no Brasil ainda estava na casa da dezena e o
epicentro da doença era a Itália, a cúpula das Forças Armadas começou a se reunir para traçar um plano de
enfrentamento do inimigo microscópico e desconhecido. No dia 24 daquele mês, parte da estratégia foi
anunciada à tropa pelo comandante do Exército, general Edson Pujol. Sem meias-palavras, ele disse que era
preciso fazer frente a uma grande ameaça. “Talvez seja a missão mais importante da nossa geração”, concluiu.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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Fórum –13/05/2020

Deutsche Welle –13/05/2020

Venezuela anuncia investigação contra Guaidó por
envolvimento em tentativa de invasão

Moçambique: Sobe o número de vítimas da
violência armada em Cabo Delgado

O líder opositor venezuelano Juan Guaidó será
investigado pela Justiça por seu possível envolvimento
com a tentativa de invasão do país e golpe de Estado
contra o presidente Nicolás Maduro. A ação foi
realizada nos dias 3 e 4 de maio, por um grupo de
mercenários contratados pela empresa estadunidense
Silvercorp USA, mas terminou sendo interceptada pelo
exército bolivariano e por um grupo de pescadores.

O governo de Cabo Delgado vai criar um centro de
acolhimento para 1.027 pessoas afetadas pela
violência armada no bairro de Paquitequete, cidade
de Pemba, anunciou o governador daquela província
do norte de Moçambique, ValigeTauabu. Segundo os
levantamentos, o número de pessoas afetadas pela
violência armada subiu de 152 mil para 162 mil,
informou esta quarta-feira (13.05.) fonte oficial.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Deutsche Welle – 15/05/2020

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
R7 – 15/05/2020

Moçambique: Governo anuncia "abate de 50
terroristas" em Cabo Delgado

Nicolás Maduro defende cloroquina para pacientes
com covid-19

Segundo o anúncio do ministro do Interior de
Moçambique, Amade Miquidade, esta quinta-feira
(14.05), em Maputo, a primeira incursão das FDS
ocorreu na quarta-feira (13.05), quando um grupo de
insurgentes foi surpreendido pelas autoridades em
três viaturas, igual número de motorizadas e um
camião cisterna, que terá sido roubado, na estrada
que liga Chinda e Mbau, no distrito de Mocímboa da
Praia. Nesta ocasião, durante os confrontos, terão
sido abatidos 42 atacantes, além de terem sido
destruídos as viaturas

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro,
defendeu nesta quinta-feira (14) a cloroquina para
pacientes infectados com covid-19. Em sua conta no
Twitter, Maduro parabenizou os profissionais da
saúde e de pesquisa. “Com eles, avançamos na
produção de difosfato de cloroquina, um
medicamento eficaz para o tratamento contra a
covid-19. Sim, nós podemos Venezuela”, escreveu o
presidente. Um estudo publicado nesta segundafeira (11) por pesquisadores da Escola de Saúde
Pública da Universidade de Albany, Nova York [...]

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Jornal de Angola – 16/05/2020

Terrorismo: Pelo menos 20 civis mortos em ataque na RD Congo
"Nós registámos, até ao momento, 20 pessoas mortas e 17 outras feridas, algumas das quais foram internadas
no hospital", disse o administrador do território de Djugu, AdelAlingi, a um jornalista da AFP. No dia 12 de Maio,
pelo menos onze civis já haviam morrido num ataque do grupo armado Codeco na província de Ituri, no
nordeste da República Democrática do Congo (RDCongo), confirmou o exército congolês e ativistas da
sociedade civil.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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CNN – 15/05/2020

The Guardian – 17/05/2020

US increases military pressure on China as tensions
rise over pandemic

Donald Trump and Xi Jinping: are China and US on
collision course in a new cold war?

The US is upping military pressure on China amid
increased tensions over the South China Sea and
accusing Beijing of seeking to leverage the coronavirus
pandemic to extend its sphere of influence in the
region. Over the last few weeks US Navy ships and Air
Force B-1 bombers have undertaken missions aimed at
sending a very public message that the US military
intends to maintain a presence in the region and
reassure allies.

Foreign policy does not usually draw much attention
in US election campaigns. It was given a few token
minutes in the Democratic primary debates. But that
was before coronavirus. Anti-China sentiment is now
the primary fuel of Donald Trump’s re-election
effort, in the absence of a workable alternative. It
will be increasingly hard to run on the economy, as
the president had hoped, or on the administration’s
pandemic response.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

The National Post – 17/05/2020

CNN – 17/05/2020

China's defense budget likely to grow despite
economic cost of coronavirus

The coronavirus exposed the US' reliance on India
for generic drugs. But that supply chain is ultimately
controlled by China

China, facing what it sees as increasing military
pressure from the United States, is likely to shrug off
the pall hanging over its economy from the novel
coronavirus and increase its defense budget again this
year. China’s military spending, due to be announced
at the opening of the annual meeting of parliament on
Friday, is closely watched as a barometer of how
aggressively it will beef up its military capabilities.
China set a 7.5% rise for the defense budget in 2019,
outpacing what ended up as full-year gross domestic
product (GDP) growth of 6.1% in the world’s secondlargest economy.

Sarah Thebarge, a 41-year-old physician assistant
living in San Francisco, takes a pill every day to treat
her lupus, a chronic condition that causes unbearable
joint pain, fatigue and fainting spells. The medicine
she takes is hydroxychloroquine or HCQ. But in
March, HCQ, which is also used to treat malaria,
suddenly became harder to get after US President
Donald Trump touted the drug as a possible
treatment for Covid-19. As people started hoarding
it, India -- which reportedly makes 70% of the world's
supply of HCQ.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
The National Interest – 18/05/2020
Here's What the Coronavirus Means for the Future of Geopolitics and Trade
Just three months ago, none of us imagined what the world would look like today. So it is with due recognition
that prediction is an imprecise science that we offer the following thoughts from our respective sides of the
Atlantic about what the reaction to the Coronavirus tells us for what may come next in geo-politics and geoeconomics.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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