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O OMNI DEF é uma publicação semanal
de informações sobre as temáticas de
Defesa e Segurança Internacional.
Elaborado pelo Centro de Geopolítica e
Estudos Estratégicos da Escola Superior
de Guerra, o OMNI DEF reúne os
principais artigos e notícias publicados
na semana pelos jornais, revistas, think
tanks
e
periódicos
acadêmicos
nacionais e internacionais.

“

If you ask me what the measure [of
success] is, it's the number of
companies that were able to
continue to do their job through the
pandemic and the crisis, and
continue to provide product for
national security. If there is another
supplemental or stimulus package
for realistic economic adjustment,
we could be looking at somewhere
around $10 billion in additional
program costs.

”

Alan Shaffer, subsecretario de aquisição e
manutenção do Departamento de Defesa dos
EUA, ao palestrar no evento NatSec 2020:
Coronavirus and Beyond, que foi transmitido ao
vivo pela internet.

Ministério da Defesa

Marinha

Exército

Aeronáutica

A tradicional Corrida do Dia Internacional dos
Esportes Militares, conhecida como Corrida
para a Paz, não poderia ficar de fora do
calendário esportivo do ano. A pandemia
provocada pela Covid-19 exigiu criatividade dos
gestores esportivos e a Comissão Desportiva
Militar do Brasil (CDMB) optou por realizá-la no
formato virtual. O evento, sem fins lucrativos, é
coordenado pelo Ministério da Defesa e
proporciona aos participantes atividade
esportiva
diferenciada,
promovendo
a
mensagem do Conselho Internacional do
Desporto Militar (CISM), preconizando a paz
mundial.

Militares do Comando do 6º Distrito Naval
(Com6ºDN) realizaram, no dia 10 de julho, a
descontaminação da Escola Municipal
Almirante Tamandaré, em Corumbá-MS, com
o objetivo foi conter a propagação do novo
coronavírus, tendo em vista que as seções
administrativas
continuam
em
funcionamento. A ação foi conduzida nas
áreas externa e interna da escola pelo
Grupamento Operativo de Defesa Nuclear,
Biológica, Química e Radiológica, composto
por 20 militares de organizações militares
subordinadas ao Com6ºDN.

No dia 13 de julho, com recursos descentralizados pelo
Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras
(SISFRON), foi assinado o contrato para a aquisição de
Produtos de Defesa, que agregarão novas capacidades
à 16ª Base Logística (16ª Ba Log), como também
aumentarão a operacionalidade da 16ª Brigada de
Infantaria de Selva (16ª Bda Inf Sl). Por meio do
referido contrato, foram adquiridos meios fluviais com
diferentes funcionalidades. Entre eles, está um dique
flutuante capaz de emergir todas as embarcações da
16ª Bda Inf Sl, o que facilitará a execução da
manutenção preventiva, diminuindo custos de
manutenção corretiva ou custos de evacuação de
meios fluviais, gerenciando com eficiência o ciclo de
vida do material e mantendo a disponibilidade e a
confiabilidade desses Produtos de Defesa.

O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do
Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez, participou,
nesta segunda-feira (13), de uma audiência, por meio
de videoconferência, com o Embaixador dos Estados
Unidos no Brasil, Todd C. Chapman. O objetivo do
encontro foi tratar de assuntos correlatos às Forças
Aéreas dos dois países. O Tenente-Brigadeiro
Bermudez salientou que o momento é importante
para que as oportunidades sejam aproveitadas,
garantindo assim o crescimento, o aprimoramento e o
desenvolvimento de futuros projetos. “Estamos
dispostos a dar continuidade à cooperação bilateral,
nas mais diversas áreas, dentre outras, na de ensino,
operacional e espacial, segmentos de extrema
relevância no contexto atual”, disse.
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EBC – 09/07/2020

AlJazeera – 09/06/2020

Aplicativo permite denúncias de crimes ambientais
na Amazônia

Brazil bows to investor pressure, bans setting fires in
Amazon

O governo federal criou um aplicativo para denunciar
os crimes ambientais de desmatamento, queimadas e
garimpo ilegal na Amazônia. Pelo aplicativo Guardiões
da Amazônia (disponível na plataforma Android), o
cidadão poderá registrar com foto e coordenada
geográfica o local exato de uma queimada ou de
outros crimes ambientais. A informação será
repassada ao órgão fiscalizador para que sejam
tomadas as providências.

Brazil's government announced on Thursday it
planned to ban setting fires in the Amazon for 120
days, in a meeting with global investors to address
their rising concerns over destruction of the
rainforest. Vice President Hamilton Mourao told
reporters that he invited investors in the video
conference to help finance conservation of the forest,
but he said they did not commit any funds and want
to see results first.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.
Infodefensa – 11/07/2020

Correio Braziliense – 10/07/2020
Governo prorroga presença das Forças armadas na
Amazônia Legal

Operación Covid-19: la FAB da el equivalente a ocho
vueltas al mundo con sus KC-390, C-105 y C-130

O governo federal decidiu prorrogar até 6 de
novembro a presença das Forças Armadas na
Amazônia Legal. Um decreto de Garantia da Lei e da
Ordem, com a autorização, assinada pelo presidente
Jair Bolsonaro, foi publicado nesta sexta-feira (10) no
Diário Oficial da União. Com a decisão, fica estendido
o prazo para a realização da Operação Verde Brasil,
voltada para coibir a prática de crimes ambientais na
região. A operação é direcionada ao combate ao
desmatamento ilegal e a focos de incêndio.

La guerra contra el coronavirus cumple tres meses en
Brasil. La pandemia exigió una acción immediata de
las Fuerzas Armadas de Brasil para contener la
propagación de la contaminación y apoyar a la
población en varias partes del territorio nacional en
los últimos tres meses. El ministro de Defensa,
Fernando Azevedo, ofreció una musestra de la
importancia del despliegue efectuado al explicar que,
durante estos tres meses, “la Fuerza Aérea
Brasileña”.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Infodefensa – 13/07/2020
La Armada de Brasil diseña los protocolos de seguridade para su futuro submarino nuclear
La Agencia Naval para la Seguridad y Calidad Nuclear (Agnsnq) de Brasil coordinó un taller online con el
objetivo de analizar las posibles respuestas ante emergencias nucleares y radiológicas navales, fundamentales
para los procesos de concesión de licencias del futuro submarino con propulsión nuclear de la Armada. El
evento reunió a representates del Sistema Brasileño de Protección de Programas Nucleares y sectores de la
Armada de Brasil con el objetivo de contribuir a la planificación de futuras iniciativas, normas y protocolos.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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Defensa – 08/07/2020

Infodefensa – 09/07/2020

La Armada de Bolivia presenta un prototipo de
respirador para pacientes de Covid-19

Venezuela activa un nuevo destacamento de la
Guardia Nacional en la región de Guayana

El Centro de Innovación y Desarrollo de la Armada
Boliviana desarrolló un prototipo de respirador
denominado Barlovento 1.0, un ventilador mecánico
de emergencia para asistir al personal militar y civil del
COVID-19. El responsible del Centro de Innovación y
Desarrollo de la Armada Boliviana, C.N Ernesto Adalid
Alfaro Palmo, explicó que este prototipo de respirador
está diseñado para poder asistir en casos graves tanto
con el sistema de inspiración de aire y también con el
enriquecimiento del oxígeno.

La Guardia Nacional de Venezuela, cuarto
componente militar de la Fuerza Armada Nacional,
activó el Destacamento de Comandos Rurales Nº 628
con sede en El Callao, estado Bolívar, en la región de
la Guayana venezolana. La unidad activada es
orgánica del Comando de Zona para el Orden Interno
Nº 62, con jurisdicción en el territorio de ese estado
unicado al sur del país. La nueva unidad de Tropas de
Acción Rápida, que ha quedado bajo el mando del
mayor Mario Israel Abreu.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defensa – 09/07/2020

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Infodefensa – 11/07/2020

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana derriba un
Hawker 800 con matrícula de EEUU

Ecuador despliega a sus Fuerzas Armadas en
Guayaquil, Gauayas y Esmeraldas ante el Covid-19

Según las imágenes mostradas por el Comando
Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana (CEOFANB), la aeronave fue destruida en
su totalidad. Se trata de un bimotor Raytheon Hawker
800, con capacidad para entre 9 y 13 pasajeros, y
dedicado al narcotráfico, según las Fuerzas Armadas.
El Raytheon Hawker 800 había realizado un vuelo el
martes en la tarde sobre la penpinsula de Yucatán,
entre Ciudad del Carmem y Comuzel.

Las Fuerzas Armadas del Ecuador han anunciado el
despliegue de brigadas mpedicas (llevadas a cabo a
finales del mes de junio), en las que se entregaron
4000 kits alimenticios, así como con 4000 mascarillas
y 4000 lits de aseo personal en la ciudad de
Guayaquil. Cabe recordar que el Ecuador ha
movilizado a sus Fuerzas Armadas para el control de
todo su territorio, en virtud del estado de excepción
decretado en razón de la pandemia del Covid-19.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
La República – 12/07/2020

Ecuador presenta proyectos en la Amazonía para inversión privada hasta 2023
La empresa pública Petroamazonas informó este domingo de que realizó la presentación virtual de las cuatro
zonas que son parte del proyecto BOOT (Built Own Operate and Transfer) 2020, que busca captar inversión
privada por unos 516 miliones de dólares. En un comunicado explicó que el processo contempla la inversión
privada hasta 2023, para construir centrales de generación eléctrica a gas asociado y crudo.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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Middle East Eye – 08/07/2020

Modern Diplomacy – 10/07/2020

Iran signs military deal with Syria to boost air
defences, counter US 'pressure'

Three Turning Points of China’s Military Strategic
Thoughts

Iran plans to strengthen war-torn Syria's air defence
systems as part of a military agreement aimed at
"fighting terrorism" and countering American
pressure. Iranian state TV reported on Wednesday
that the bilateral military deal, which was signed by
Iran's armed forces chief Major General Mohammad
Bagheri and Syrian Defense Minister Ali Abdullah
Ayyoub, also demands a withdrawal of foreign forces
from Syria.

The Chinese army is long known for its experience in
the ways of strategic and tactical warfare. Being a
country that boasts a large population, it has an
endless supply of troops. Having adopted the core
values of Western military warfare, Chinese
strategists like Mao Zedong and many others came
up with unique political and military ideological
systems to suit China. These days, most of its military
school of thought have been successfully passed.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Global Times – 12/07/2020

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
The Hill – 12/07/2020

Will South China Sea become China-US ‘tipping
point?’

Congress pulls punches on Russian bounties
firestorm

Since the beginning of last month, the US has again
increased tensions in the South China Sea. In June, US
aircraft carrier strike groups were deployed again
after rest and reorganization due to the impact of the
COVID-19 epidemic. The US and Japan conducted joint
military drills in the South China Sea in late June. Since
July 4, the US military has deployed the USS Nimitz
and USS Ronald Reagan Carrier Strike Groups to
conduct dual carrier operation amid China's drills
around the Xisha Islands. Indeed, that China and the
US seem to have been at loggerheads.

Congress appears poised to do little, if anything, to
pass legislation responding to intelligence indicating
Russia had offered bounties for the killing of U.S.
troops, despite the initial firestorm that erupted on
Capitol Hill. Democrats are continuing to press Trump
administration officials for answers since news first
broke that the U.S. intelligence community
concluded months ago that a unit in Russia’s military
intelligence agency offered payments to Talibanlinked militants to incentivize the killing of U.S. and
coalition troops in Afghanistan.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
The National Interest – 13/07/2020
Why South Korea Must Chart an Independent Path on North Korea
President Moon Jae-in has decided to double down on attempting to negotiate with North Korea. He shuffled
four top positions dealing with the North, choosing new heads of the Ministry of Unification, Presidential Office
of National Security, and National Intelligence Service, as well as a new Special Adviser for Foreign Affairs and
National Security. The incoming Minister of Unification, Lee In-young, was a student radical and long-time
advocate of engagement with Pyongyang.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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