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“

Both sides agreed to deal with the serious matter
caused by the conflict at the Valley in a just
manner, jointly observe the commander level
talks consensus and deescalate the tensions as
soon as possible and safeguard the peace and
tranquillity. Currently, the overall situation is
stable and controllable. We believe under the
guidance of the important consensus reached by
the leaders of the two countries the sides can
deal with the relevant matter jointly safeguard

peace and stability at the border areas and work
for sound development of bilateral relations.

”

Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das Relações
Exteriores da China, depois que pelo menos 20
soldados indianos foram mortos em confrontos
com militares chineses no Vale de Galwan.

Ministério da Defesa

Marinha

Exército

Aeronáutica

O Ministério da Defesa, em conjunto com o Ministério
da Saúde, realiza uma série de ações para apoiar as
comunidades indígenas neste período de pandemia
do novo coronavírus. Nesta quarta-feira (17), partiu
mais uma aeronave da Força Aérea Brasileira rumo à
Região Amazônica. A bordo, 23 profissionais de saúde
das Forças Armadas, além de 70 mil itens de proteção
individual e insumos médicos. O destino, desta vez,
será o município de Atalaia do Norte, no Amazonas,
que abrange grande parte da região do Vale do Javari,
segunda maior área indígena do Brasil. São 85.445
km², onde vivem cerca de 7 mil indígenas, de sete
etnias diferentes. São elas: Marubo, Matis, Mayoruna
(Matsés), Kulina (Pano), Kanamari (Tukuna), Korubo e
Tsohom-Dyapa.

Trinta e cinco militares da Equipe de Resposta Defesa
Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR) do
Comando do 9º Distrito Naval (COM9ºDN)
realizaram, em 4 de junho, ações de
descontaminação preventiva na Companhia Nacional
de Abastecimento (Conab), órgão vinculado ao
Ministério da Agricultura, em Manaus-AM. A
atividade aconteceu após um pedido da
administração da Conab, que está responsável pela
montagem e entrega de cerca de 60 mil cestas
básicas à Fundação Nacional do Índio (Funai). Além
da higienização do local, o 1º Batalhão de Operações
Ribeirinhas, organização militar subordinada ao
Com9ºDN, disponibilizou uma empilhadeira para a
transferência dos alimentos entre os veículos.

O trabalho exercido pelo Comando Conjunto Leste
(Cmdo Cj L) foi apresentado ao Comandante do
Exército Brasileiro, General de Exército Edson Leal
Pujol, no dia 16 de junho. Na ocasião, o
Comandante do Exército foi recepcionado pela
guarda do 2º Regimento de Cavalaria de Guarda
(2º RCG) e por oficiais-generais presentes na área
do Comando Militar do Leste (CML). Em seguida,
ocorreu a apresentação de oficiais e Comandantes
das OM subordinadas ao CML. Na sequência,
encaminhou-se ao Centro de Coordenação de
Operações (CCOp) da Operação COVID-19, onde o
Comandante do Cmdo Cj L, General de Exército
Júlio Cesar de Arruda, apresentou as ações
empreendidas nesses 3 meses de ativação.

A parceria do Instituto de Aeronáutica e Espaço
(IAE) com a Agência Aeroespacial Alemã (DLR Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt) é um
exemplo de sucesso binacional desde 1969. Dentre
os frutos desta relação, destaca-se o veículo
suborbital VSB-30, que realizou 31 lançamentos
que cumpriram a missão, sendo quatro no Centro
de Lançamento de Alcântara (CLA); 24 no Centro
de Lançamento de Esrange, em Kiruna, na Suécia;
um no Centro de Lançamento de Andoya, na
Noruega; e dois no Centro de Lançamento de
Woomera, na Austrália. Clique aqui para baixar a
imagem original Lançamento VSB30 De Projeto a
Produto, o VSB-30 vem se mostrando um exemplo
de sucesso.
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Ministério da Defesa – 10/06/2020

EBC – 11/06/2020

Acordo de Cooperação Técnica viabiliza
investimentos na área de Defesa

Governo prorroga emprego das Forças Armadas na
Amazônia Legal

Nesta terça-feira (09), o Ministério da Defesa e a
Federação das Indústrias do Estados de São Paulo
(FIESP) assinaram Acordo de Cooperação Técnica para
elaboração de soluções estratégicas de financiamentos
e investimentos na Base Científica, Tecnológica e
Industrial de Defesa (BCTID). A primeira ação é o
desenvolvimento e operacionalização de mecanismo
financeiro informatizado (FINTECH). A ferramenta será
criada especificamente para atender às demandas da
Economia de Defesa.

Um decreto assinado ontem (10) pelo presidente Jair
Bolsonaro prorrogou por um mês o emprego das
Forças Armadas na proteção da faixa de fronteira, nas
terras indígenas, nas unidades federais de
conservação ambiental e em outras áreas federais da
Amazônia Legal, região que abrange nove estados.
Com isso, a Operação Verde Brasil 2, com o emprego
de tropas no combate ao desmatamento, fica
autorizada a funcionar até 10 de julho. O decreto com
a prorrogação foi publicado no Diário Oficial.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Exército – 14/06/2020

Para notícia completa CLIQUE AQUI.
Infodefensa – 15/06/2020

Comandante Militar da Amazônia conhece
atividades e meios da 17ª Bda Inf Sl

La fuerza Aérea de Brasil transporta con éxito el
radar TPS-B34 a bordo de un KC-309

No dia 8 de junho de 2020, a 17ª Brigada de
Infantaria de Selva (17ª Bda Inf Sl) recebeu a visita do
Comandante Militar da Amazônia (CMA), General de
Exército Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira. O
general se fazia acompanhado de uma comitiva
composta por militares do Comando do CMA e pelo
Comandante do Centro de Instrução de Guerra na
Selva (CIGS), Cel Mario Flavio de Albuquerque Bryner.
O comandante do CMA foi recepcionado por uma
Guarda de Honra no 5º Batalhão de Engenharia de
Construção (5º BEC).

El nuevo avión multimisión de la Fuerza Aéra
Brasileña, el KC-390 Millennium transportó un radar
de defensa aérea móvil TPS-B34 del Cuarto Escuadrón
del Primer Grupo de Comunicación y Control (4º/1º
GCC) – Mangru Escuadrón, basado en Santa Maria
(RS). El objetivo de la misión, a cargo del Primer
Grupo de Transporte de Tropas (1º GTT) – Escuadrón
Zeus, era demostar la possibilidad de aumentar la
vigilancia del espacio aéreo de manera rápida y
eficiente, a través del despliegue veloz y masivo de
este radar en áreas de interés.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defensa – 15/06/2020

La escuela de oficiales del Ejército Brasileño recibe el M109 A5 para sus cursos de artillería
La legendaria Academia Militar de Agulhas Negras (AMAN), ubicada em Resende, Río de Janeiro, recibió cuatro
Vehículos Blindados para Combate Obús Autopropulsado (VBC OAP) M1095A e, integrarán el Material de
Empleo Militar del curso de Artillería. Estos vehículos blindados representan en Brasil la modernización de la
Artillería, proceso que comenzó en 2018.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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Defensa – 12/06/2020

El País – 13/06/2020

El Ministro de Defensa de Chile instruye a las Fuerzas
Armadas a actuar en legítima defensa tras muerte de
un soldado

Detido em Cabo Verde suposto testa de ferro de
Nicolás Maduro

El pasado 7 de junio un vehículo civil que transitaba
por la ruta que une la localidad de Alerce y la ciudad
de Puerto Montt, en el sur de Chile, al acercarse a un
punto de control establecido por una patrulla militar
del Regimiento Nº 12 ”Sangra” en el cruce la Vara,
embistió al soldado conscripto Hugo Muñoz, quien
producto de las lesiones y a pesar de haber recibido
asistencia médica, falleció en el lugar. El Ministro de
Defensa, Alberto Espina, informó que instruirá a las
Fuerzas Armadas para que actúen en legítima defensa.

O empresário colombiano Alex Naím Saab Morán foi
detido na noite de sexta-feira no arquipélago
africano de Cabo Verde. A Justiça da Colômbia e dos
Estados Unidos investigava por lavagem de dinheiro
o homem de origem libanesa, famoso por ser o
principal operador financeiro do presidente
venezuelano, Nicolás Maduro. Saab é alvo de
sanções de Washington desde junho de 2019, após
ser acusado de servir de testa de ferro do líder
chavista. A detenção do empresário de 49 anos foi
divulgada pela imprensa colombiana.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Infobae – 14/06/2020

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Deutsche Welle – 14/06/2020

Después de instalar un Consejo Electoral ilegal, el
dictador Nicolás Maduro anunció elecciones en
Venezuela
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro ,defendió la
designación de los miembros del nuevo Consejo
Nacional Electoral (CNE) por parte del Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) como una “una decisión
consensuada”. Los nombramientos se concretaron
cuando la Corte chavista le arrebató la competencia
del selección de rectores del CNE a la Asamblea
Nacional, controlada por la oposición.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Novos ataques jihadistas matam dezenas de
pessoas na Nigéria
Novos ataques perpetrados por 'jihadistas' ligados ao
grupo Estado Islâmico na África Ocidental (ISWAP)
mataram, este fim de semana, pelo menos 20
soldados e 40 civis no esado nigeriano de Borno,
afirmaram residente e fontes das forças de
segurança. Dezenas de combatentes do ISWAP
entraram em conflito com soldados e membros de
milícias apoiadas pelo Governo após o ataque à vila
de Monguno, perto do lago Chade, e em Nganzai.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Agência Brasil – 15/06/2020

Há um mês sem mortes por covid-19, Paraguai avança na reabertura
O paraguai é um dos países que, até o momento, estão vencendo a batalha contra o novo coronavírus (covid19). Com 1.289 casos registrados e apenas 11 mortes, o país não registra óbito há mais de um mês. Hoje (15),
os paraguaios entram na fase 3 da “ quarentena inteligente”, processo gradual de reabertura das atividades,
definido pelo governo. Nessa nova etapa, os restaurantes estão autorizados a abrir, desde que com
agendamento prévio, reserva de mesa e registro individualizado de cada cliente.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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The Diplomat – 11/06/2020

Al Jazeera – 13/06/2020

India and Australia’s ‘Shared Vision’: Setting the
Stage for Indo-Pacific Maritime Security Engagement

The oil and coronavirus crises may hasten US
geopolitical decline

On June 4, Indian Prime Minister Narendra Modi and
his Australian counterpart Scott Morrison conducted a
“virtual summit” in lieu of Morrison’s planned visit to
Delhi, which was cancelled due to the ongoing
pandemic. The summit was notable for the announced
elevation of the India-Australia relationship to a
“Comprehensive Strategic Partnership.” A key
component of the upgrade is a mutual commitment
toward maritime cooperation in the Indo-Pacific.

The continuing COVID-19 crisis has complicated
geopolitics in many different ways. The geopolitics of
oil is one prominent example. The economic misery
enveloping the world, deepened by the crash in oil
prices, has sharpened a split within the United States
ruling elite. Those who support and fund President
Donald Trump are aligned with domestic US energy
companies that suddenly face a great risk from
plummeting oil and gas demand.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
The Jerusalem Post – 14/06/2020

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
The Defense Post – 14/06/2020

Russian Foreign & Defense ministers postpone
Turkish Libya & Syria talks

China, India Increasing Their Nuclear Arsenal, Doing
Significant Modernization

A visit by high-level Russian officials to Turkey was
postponed at the last minute, a highly unusual move
that came just hours before it was due to take place.
Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov and Defense
Minister Sergei Shoigu were set to arrive in Turkey on
Sunday as part of a major high-level delegation to
discuss regional issues, Russia’s TASS reported. The
visit was to come days after Turkey’s president Recep
Erdogan held a phone call with US President Donald
Trump, and Turkey’s Foreign Minister Mevlut
Cavusoglu ordered the US to do more in Libya.

Nuclear powers continue to modernize their
arsenals, including India and China, researchers said
Monday, warning that tensions were rising and the
outlook for arms control was “bleak.” “The loss of
key channels of communication between Russia and
the USA… could potentially lead to a new nuclear
arms race,” said Shannon Kile, director of the nuclear
arms control program at the Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI) and co-author of the
report. Russia and the US account for more than 90
percent of the world’s nuclear weapons.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Reuters – 14/06/2020

Oil prices drop as rising U.S. coronavirus cases stoke fears of weak fuel demand
Oil prices fell on Monday, with U.S. oil dropping more than 2%, as a spike in new coronavirus cases in the
United States raised concerns over a second wave of the virus which would weigh on the pace of fuel demand
recovery. Brent crude futures fell 66 cents, or 1.7%, at $38.07 a barrel as of 0016 GMT, while U.S. West Texas
Intermediate (WTI) crude futures fell 81 cents, or 2.2%, to $35.45 a barrel.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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