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Estamos felizes que a Abimde está participando
de seu primeiro evento presencial desde o início
da pandemia em um país árabe, e sei que não
será o único. Em março, vão participar de um
evento no Catar. Isso só demonstra a
importância que o Brasil tem perante o mundo e
a importância que essa região tem para o Brasil
no setor de defesa. A Câmara Árabe está aqui
para apoiá-los.

Rafael Solimeo, chefe do escritório
internacional da Câmara de Comércio
Árabe Brasileira, sobre a participação de
empresas brasileiras na International
Defence Exhibition & Conference (Idex),
em Abu Dhabi, capital dos Emirados
Árabes Unidos.

Ministério da Defesa

Marinha

Exército

Aeronáutica

Neste sábado (20), 423 jovens ingressaram
na Escola Preparatória de Cadetes do
Exército (EsPCEx), em Campinas, São Paulo.
Eles iniciam uma nova jornada em suas
vidas, a preparação para abraçarem a
carreira militar. A cerimônia contou com a
presença do Ministro da Defesa, Fernando
Azevedo, que acompanhou o Presidente da
República, Jair Bolsonaro. “Essa escola
marcará para sempre a vida de vocês. Nós
precisamos de bons homens e mulheres
para nos substituir no futuro. Esse objetivo
nós alcançaremos”, discursou o Presidente
da República dirigindo-se aos estudantes.

Representantes da Marinha e da Receita
Federal do Brasil (RFB) realizaram, em 22 de
fevereiro, um encontro com o objetivo de
debater o incremento da parceria entre as
instituições, no combate aos crimes de
descaminho e contrabando no País, entre
outros assuntos de interesse comum. O
Comandante de Operações Navais,
Almirante de Esquadra Alipio Jorge
Rodrigues
da
Silva,
recebeu
o
Superintendente da RFB na 7ª Região Fiscal,
Auditor Fiscal Flávio José Passos Coelho, e o
Superintendente Adjunto, Auditor Fiscal
Ricardo Muniz de Figueiredo.

No dia 21 de fevereiro, no município
italiano de Gaggio Montano, foram
realizadas diversas cerimônias em
homenagem aos “pracinhas” da Força
Expedicionária Brasileira (FEB), que
conquistaram o até então inexpugnável
baluarte defensivo nazifascista de Monte
Castello. Atendendo todas as medidas de
segurança estabelecidas pela emergência
sanitária vigente no país, italianos e
brasileiros reverenciaram a participação
da FEB na Campanha da Itália durante a
Segunda Guerra Mundial.

Precisão, confiabilidade, segurança. Três
características indispensáveis quando o assunto
é aviação. Durante a trajetória de um voo, as
aeronaves que trafegam pelos céus do Brasil
são “orientadas” por equipamentos de
navegação, distribuídos pelo território nacional,
o
que
compreende
uma
área
de
aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros
quadrados. Em cada etapa do voo, da
decolagem, rota e pouso, os pilotos mantêm
comunicação via rádio com os controladores de
tráfego aéreo, mas também recebem sinais dos
mais de 800 auxílios à navegação aérea,
fundamentais para que cada voo aconteça com
segurança.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEFESA E
SEGURANÇA

ENTORNO ESTRATÉGICO BRASILEIRO

GEOPOLÍTICA E SETORES
ESTRATÉGICOS
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Infodefensa – 18/02/2021

Ministério da Defesa – 18/02/2021

Los aviones Hercules usados, la peor pesadilla para el
Embraer KC-390

Forças Armadas avançam no combate à Covid-19
durante Carnaval

Las acciones de Embraer (EMBR3, R$ 11,50, +14,09%)
se revalorizaron más de un 14% ayer, 17 de febrero, a
pesar de que el escenario sigue siendo complicado
para el fabricante de aviones en medio del escenario
de la pandemia del coronavirus. La revalorización de
las acciones de Embraer se produjo después de que se
revelaran al mercado las negociaciones con la alemana
Lufthansa sobre el intercambio de algunos pedidos de
aviones más grandes por modelos más pequeños de
largo recorrido, lo que ayudaría a adaptar la flota.

As Forças Armadas coordenaram a distribuição de
insumos hospitalares no estado Amazonas de forma
ininterrupta durante todo o recesso de Carnaval. Por
meio da Força Aérea Brasileira, 354 cilindros de
oxigênio foram transportados, de Manaus, no
Amazonas, para Parintins, Eirunepé, Tabatinga e
Carauari, no interior do estado. Em contrapartida, a
capital amazonense recebeu mais 63 tanques de
oxigênio líquido, que saíram de Brasília, no Distrito
Federal, e outras cinco usinas para produção.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.

Defensa – 20/02/2021

Ministério da Defesa – 20/02/2021

El Ejército Brasileño imparte entrenamiento en la
selva al contingente sudafricano desplegado en el
Congo

Militares transportam três usinas de oxigênio por
rios do Amazonas para atender população do
interior do estado

En el marco de la Misión de las Naciones Unidas para
la Estabilización de la República Democrática del
Congo (MONUSCO), el Ejército Brasileño completó un
curso de Entrenamiento en la Selva para una unidad
de la Brigada de Intervención del 15º Batallón de
Infantería sudafricano. Un total de 38 oficiales,
suboficiales y sargentos sudafricanos recibieron
capacitación en técnicas y operaciones en la selva en
la modalidad de “entrenamiento de entrenadores”.

Os Navios-Patrulha Fluvial Pedro Teixeira, Raposo
Tavares e Amapá, subordinados ao Comando da
Flotilha do Amazonas, partiram de Manaus, na sextafeira (19), transportando usinas de oxigênio para
quatro municípios do interior do Amazonas. A ação
ocorre em apoio ao Ministério da Saúde. Os
equipamentos permitirão a produção de oxigênio
medicinal para ser utilizado no tratamento de
pacientes com Covid-19.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defesanet – 22/02/2021

ONU agradece contribuição dos militares brasileiros na FTM-UNIFIL, no Líbano
A Missão do Brasil junto às Nações Unidas recebeu carta do Escritório de Assuntos Militares do Departamento
de Operações de Paz das Nações Unidas (OMA/DPO). O comunicado diplomático é um agradecimento do órgão
ao governo brasileiro pela contribuição dos militares e dos meios empregados no Líbano durante a ForçaTarefa Marítima da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (FTM-UNIFIL).
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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Deutsche Welle - 18/02/2021

Infodefensa - 18/02/2021

Oposição condena “clima de terror” em Angola

Gripen y Meteor, una dupla “insuperable” para la
ansiada superioridad aérea de Colombia

Adalberto Costa Júnior (UNITA), Abel Chivukuvuku
(PRA-JA) e Justino Pinto de Andrade (Bloco
Democrático) alertam para um alegado caos que se
estará prestes a instalar em Angola devido à forma
como o Governo tem lidado com os últimos
acontecimentos políticos no país, como é o caso da
morte de membros do Protetorado Lunda Tchokwe na
vila de Cafunfo, província da Lunda Norte, a 30 de
janeiro. Em comunicado conjunto, os dirigentes
partidários consideram que os "atos de terror
praticados no Cafunfo [...]

El caza Gripen desarrollado por la empresa Saab y el
misil Meteor MBDA constituyen una dupla
“insuperable” y un aliado estratégico para el poderío
aéreo de aquellos países que cuentan con estos
sistemas entre su armamento. La alianza entre la
aeronave y misil se remonta a ochos años atrás,
cuando el Gripen se convirtió e el primer avión de
combate en el que se probó el misil de MBDA. En
2018, SAAB complete con éxito el primer vuelo de
prueba para el Meteor en el Gripen E.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.

Infodefensa - 19/02/2021

Infodefensa - 23/02/2021

Argentina y Rusia profundizan su cooperación en
materia de defensa

China dona a Bolivia un hospital de campaña para
hacer frente a la pandemia

El ministro de Defensa argentino, Agustín Rossi, dio
inicio a la VII Comisión Intergubernamental para la
Cooperación Técnico – Militar República Argentina –
Federación Rusa, cuyo objetivo principal es contribuir
a la ampliación de las relaciones entre ambos países,
coordinar actividades y revisar las posibilidades de
realizar proyectos conjuntos. Así, entre el 17 y 18 de
febrero, las delegaciones de Argentina y Rusia,
integradas por los principales funcionarios.

El Ministerio de Defensa de la República Popular
China donó a las Fuerzas Armadas de Bolivia un
hospital móvil de campaña, dos millones de
mascarillas quirúrgicas y otros materiales, para
attender la emergencia generada por la pandemia de
la Covid-19. La entrega formal de la donación tuvo
lugar en las instalaciones del Regimiento de Caballería
Mecanizado 4 ‘Ingavi’ del Ejército, en la ciudad de El
Alto, en un acto de fue encabezado por el president.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defensa - 23/02/2021

El Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Venezuela, Remigio Ceballos, sancionado por la UE
La Unión Europea (UE) aprobó este lunes nuevas sanciones contra Venezuela, específicamente a 19 altos
funcionarios, entre ellos, al Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana
(CEOFANB), Remigio Ceballos, líder military y brazo fuerte del gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Ceballos tienes el grado de almirante y se desempeña como Jefe de Estado Mayor del (CEOFANB).
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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Global Risk Insights - 17/02/2021

Defesa Net - 19/02/2021

Russia and the Arctic Council in 2021: a New Security
Dilemma

Taiwan vê sobrevoo de caças chineses após indicar
novo ministro da Defesa

Coming May, Russia will assume chairmanship of the
Arctic Council until 2023. In a region so strategically
significant, the challenge for Russia lies with rhyming
its military build-up in the arctic with the cooperative
nature of the council, whilst not letting the council
jeopardize its freedom of movement in any way. As
the polar ice caps are melting steadily, the arctic
increasingly becomes a hotbed for geopolitical
competition. Shorter sea routes and large quantities of
(undiscovered) resources have drawn the interest.

A Força Aérea de Taiwan foi acionada nesta sextafeira depois que oito caças da China sobrevoaram a
parte sudoeste de sua zona de identificação de defesa
aérea, uma escalada das tensões no momento em
que Taipé anunciou um novo ministro da Defesa e
chefe da inteligência. A China intensificou sua
atividade militar no entorno da ilha democrática, que
reivindica como seu território, nos últimos meses.
Pequim diz estar reagindo ao que classifica como um
"conluio" entre Taiwan e os Estados Unidos.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.

UOL - 19/02/2021

Money Times - 19/02/2021

Biden reafirma apoio à Europa e pede cooperação
diante de China e Rússia

China avalia proibir exportação de tecnologia de
terras-raras

O presidente americano, Joe Biden, garantiu o apoio
dos Estados Unidos aos parceiros europeus, aos quais
alertou sobre o atual "debate fundamental" entre
democracia e autocracia, e pediu cooperação diante
da "competição estratégica" com a China e a
"ameaça" da Rússia. Em falou sobre a relação
transatlântica em seu primeiro discurso em uma
edição virtual da Conferência de Segurança de
Munique, na qual a chanceler da Alemanha, Angela
Merkel; o presidente da França, Macron [...]

A China pode proibir a exportação de tecnologia de
refino de terras-raras para países ou empresas que
considere uma ameaça à segurança do estado,
segundo uma pessoa a par do assunto. O governo
chinês conduz atualmente uma revisão de sua política
de terras-raras. As autoridades consideram a
tecnologia necessária para refinar e purificar as
matérias-primas como uma arma mais poderosa para
proteger os interesses do estado do que os minerais
em si, e estudam proibir a venda da tecnologia.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
El País - 22/02/2021

Irã mantém cooperação com a ONU, apesar de ameaçar interromper inspeções-supresa em programa
nuclear
A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) obteve um entendimento com o Irã para amortecer o efeito
da restrição às inspeções desse órgão da ONU. Embora Teerã não tenha retirado seu ultimato de reduzir a
cooperação com a agência a partir da manhã de terça-feira, as duas partes decidiram manter a vigilância.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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