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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.

“

China builds more ships every year than the
entire United Kingdom has in its forces.

Since 2000 it's been about a 10% increase
in the Chinese military budget every year, so
Japan's increase is driven by China's broadbased expansions of its military footprint in
the region and globally.

”

Stephen Nagy, pesquisador sênior da
Universidade de Tóquio, sobre o aumento
recorde de 8,3% no orçamento de Defesa do
Japão.

Ministério da Defesa
O Ministro da Defesa, Fernando Azevedo,
acompanhado do Comandante da Aeronáutica,
Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti
Bermudez, e do Chefe de Logística e Mobilização
do Ministério da Defesa, Tenente-Brigadeiro do
Ar João Tadeu Fiorentini, esteve hoje no
Departamento de Ciência e Tecnologia
Aeroespacial (DCTA), em São José dos Campos
(SP), para conhecer o Projeto Genesys. Trata-se
de um sistema sustentável e inovador de
tratamento de água e esgoto, por meio de
unidades com baixo consumo energético,
descartando a necessidade de uso de tanques,
lagos ou adição de produtos químicos.

Marinha

Exército

Aeronáutica

O Comando da Força Aeronaval sedia,
até o dia 3 de outubro, parte do
Adestramento Conjunto sobre o
Emprego Específico de Retirada de
Tropas de Operações Especiais por
Helicópteros das Forças Singulares. O
exercício compõe uma das diversas
atividades que fazem parte dos
Adestramentos Conjuntos Específicos
programados para o ano de 2020 e
objetiva, principalmente, desenvolver a
interoperabilidade entre as três Forças.

No contexto da Operação Amazônia 2020,
maior exercício de adestramento militar
realizado na região, no corrente ano, a
Brigada de Infantaria Pára-quedista (Bda Inf
Pqdt), por intermédio do 4º Destacamento
de Precursores (4º Dst Prec) da Companhia
de Precursores Pára-quedista, realizou 6
missões de voo de reconhecimento
utilizando um Sistema de Aeronaves
Remotamente Pilotadas (SARP) de categoria
1, composto por um sistema completo de 2
aeronaves FT-100 Horus, de fabricação
nacional.

A primeira aeronave multimissão F-39E Gripen chegou ao
Porto de Navegantes, em Santa Catarina (SC), no
domingo, dia 20 de setembro, após ter sido transportada
em um navio, de Norrköping, na Suécia. Na madrugada do
dia 22 de setembro, o F-39E Gripen foi conduzido até o
aeroporto de Navegantes, local de preparação para o
primeiro voo em espaço aéreo brasileiro. O
acompanhamento no trajeto foi feito por militares do
Grupo de Segurança e Defesa (GSD) de Canoas, Santa
Maria e Florianópolis, além do Corpo de Bombeiros e da
Polícia Militar de Santa Catarina. Outros órgãos também
participaram da Clique aqui para baixar a imagem
originalação: Receita Federal, Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), Prefeitura
Municipal de Navegantes, Fundação Municipal de
Vigilância e Trânsito (NAVETRAN) e Bombeiros Voluntários
de Navegantes.
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Defesa Aérea e Naval – 23/09/2020

Defesanet – 25/09/2020

PROSUB – NUCLEP avança com o reator do 1º
Submarino de Propulsão Nuclear Brasileiro

Ministro da Defesa participa de Conferência de
Segurança Internacional

O presidente da NUCLEP, C. Alte (RM1) Carlos
Henrique Silva Seixas, e seu Diretor Industrial,
CMG/EN Wallace Affonso, foram recebidos na última
sexta-feira (18), pelo Diretor do Centro Tecnológico da
Marinha de São Paulo, V.Alte Noriaki Wada, e
autoridades do PROSUB, para visita ao CTMSP e ao
Centro Industrial de Aramar (CINA).

O Ministro da Defesa, Fernando Azevedo, participou,
nesta quinta-feira, da XVll Conferência de Segurança
Internacional do Forte de Copacabana, promovida
pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais
(CEBRI). Em formato virtual e gratuito, a Conferência
tem como tema “Novas Fronteiras e Soberania frente
aos Desafios Globais”.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.

Ministério da Defesa – 25/09/2020

Infodefensa – 25/09/2020

Brasil e Ucrânia promovem reunião para ampliar
cooperação no setor de Defesa

El F-39 Gripen realiza su primer vuelo en Brasil

Representantes do setor de Defesa do Brasil e da
Ucrânia realizaram, na última quinta-feira, 24, uma
videoconferência, com o objetivo de debater o estado
atual da cooperação no setor entre os dois países,
bem como as formas de ampliá-la. Representando o
Ministério da Defesa (MD), participaram o Secretário
de Produtos de Defesa (SEPROD), Marcos Degaut, e o
Diretor do Departamento de Promoção Comercial da
SEPROD, General de Divisão Luís Antônio Duizit Brito.

El nuevo caza multimisión de la Fuerza Aérea
Brasileña, el F-39E Gripen FAB 4100, llevó a cabo su
primer vuelo en los cielos de Brasil. Después de una
intensa preparación, la aeronave despegó del
aeropuerto de Navegantes (Estado de Santa Catarina)
rumbo a las instalaciones de la empresa Embraer en
Gavio Peixoto (SP). El F-39 fue escoltado por dos
aviones F-5M pertenecientes al Primer Escuadrón del
Decimocuarto Grupo de Aviación (1o/14o GAV) –
Pampa.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defensa – 26/09/2020

¿Se mantendrá la propuesta de fabricar en Brasil los cañones Leonardo 76 SR para la Clase Tamandaré de
2015?
La adquisición, incluyendo opciones ,de cuatro a seis piezas Leonardo Otobreda - Oto Melara Súper Rapide 76/
62 mm como armamento principal de las futuras fragatas ligeras - que no corbetas- Clase Tamandaré de la
Marina de Brasil, alternativa para nada sorprendente por ser parte de la selección de pertrechos ya conocida
hace un tiempo para este proyecto (que también incluye al menos un Bofors Mk IV a popa) trae a
consideración una posibilidad anunciada por el propio fabricante en LAAD 2015: ensamblarlos localmente.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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Infodefensa – 23/09/2020

Defensa – 23/09/2020

Perú gravará las importaciones de material de
Defensa

El buque de la Armada Argentina ARA “Canal
Beagle” listo para la Campaña Antártica

La Superintendecia Nacional de Aduanas y de
Administración Tributaria de Perú (SUNAT) ha
modificado uno de sus procedimientos generales para
gravar com impuestos adicionales a las compras de
materialess de guerra de las Fuerzas Armadas de Perú
en el mercado extranjero. La Sunat busca superponer
su Resolución de Superintendencia Nº 0001482020/SUNAT, del 9 de septiembre de 2020.

El buque de transporte ARA “Canal Beagle” se
encuentra em el astillero Tandanor, en la ciudad de
Buenos Aires, siendo alistado para sumarse a la
Campaña Antártica de verano 2020/21. El ministro
de Defensa, Agustín Rossi, junto al Jefe del Estado
Mayor General de la Armada, Contraalmirante Julio
Horacio Guardia e el Jefe del Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas, General de Brigada Juan.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

TelesurTV – 24/09/2020

Deutsche Welle – 25/09/2020

Venezuela realiza ejercicios para garantizar
seguridad nacional

Nyusi diz que segurança nacional é um assunto de
todos

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana realiza una
serie de ejercicio militares en unión cívico - militar,
como parte de las acciones que se impulsan para
defender integralmente al país. Los ejercicios forman
parte de una maniobra que se realiza a raíz de las más
recientes amenazas de desestabilización hacia
Venezuela por parte del secretario de Estado de
Estados Unidos Mike Pompeo en su gira por
Latinoamérica. De forma específica, el ministro del
Poder Popular para la Defensa, Vladímir Padrino.

As Forças Armadas de Moçambique assinalam esta
sexta-feira (25.09) 56 anos de existência no meio de
muitas críticas sobre a sua atuação no combate ao
terrorismo em Cabo Delgado e insurgência militar no
Centro do país. Mas o mal-estar não incomoda o
Presidente da República, Filipe Nyusi, que, pelo
contrário, pediu solidariedade para com as Forças
Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) no
combate ao terrorismo. "A defesa nacional é um
assunto que deve mobilizar todos.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Infodefensa – 28/09/2020

Argentins destinará 2.000 millones de dólares a Defensa en 2021
El Gobierno Argentino presentó ante el Congresso el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la
Administración Nacional para el Ejercício Fiscal del 2021. De ser aprobado, el Ministro de Defensa tendrá un
presupuesto de 157.173 millones de pesos (1.989 millones de dólares al cambio oficial). Si bien esto representa
un aumento del 3,84% del valor nominal con respecto a lo destinado en 2019 (último presupuesto vigente), hay
que tener en cuenta la alta inflación y la fuerte devaluación que, desde hace años, experimenta la moneda
argentina.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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Arab News – 23/09/2020

Kyodo News – 23/09/2020

In defense of multilateralism at UN General Assembly

Japan, Brazil, Germany, India call for U.N. Security
Council reform

Three-quarters of a century is a big milestone for any
institution. The UN reaches that benchmark this year.
Its charter, which took effect on Oct. 24, 1945, is the
foundation of the postwar multilateral system — to
which the US was midwife. The organization’s aim is
“to maintain international peace and security, develop
friendly relations among nations and achieve
international cooperation.” It boasts 193 member
countries and has undeniably helped mediate conflicts
through the decades. This was particularly important
during the Cold War.

Japan, Brazil, Germany and India, aspiring to become
permanent members of the U.N. Security Council, on
Wednesday renewed their call for an immediate
restart of negotiations to reform the world body's
15-member decision-making organ after the talks
were adjourned due to the coronavirus pandemic.
The foreign ministers of the countries, collectively
known as the Group of Four, stressed "the urgency
of reforming the United Nations and updating its
main decision-making bodies.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

CNN – 25/09/2020

BBC News – 28/09/2020

China says US has 'created enough troubles for the
world' as UN spat continues

Armenia and Azerbaijan fight over disputed
Nagorno-Karabakh region

China's Ambassador to the United Nations said
Thursday that the US has "created enough troubles
for the world already" as the two nations continued to
spar over the coronavirus pandemic during a tense
meeting of the UN Security Council. US
Representative to the UN Kelly Craft criticized China
over what she said was a "decision to hide the origins
of this virus, minimize its danger, and suppress
scientific cooperation." Craft claimed Beijing's actions
"transformed a local epidemic into a global one”.

Armed forces belonging to Azerbaijan and Armenia
both say they have the upper-hand. At the heart of
the conflict is a dispute over control of the
mountainous region of Nagorno-Karabakh. It is
recognised as part of Azerbaijan, but has been
controlled by ethnic Armenians since a war in the
1990s. Tens of thousands of people died during the
war and a million others were forced to leave their
homes. Other countries are concerned that the latest
fighting could spill out of the region.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
The Japan Times – 28/09/2020

U.S. alliance of 'unprecedented' importance, says Japan defense chief
Defense Minister Nobuo Kishi has said that the importance of the Japan-U.S. alliance “has reached an
unprecedented level” due to “an increasingly harsh national security environment.” In an interview, Kishi, who
took office on Sept. 16 under the administration of new Prime Minister Yoshihide Suga, said that he wants to
“further boost the alliance’s deterrence and response capabilities”.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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