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O OMNI DEF é uma publicação semanal
de informações sobre as temáticas de
Defesa e Segurança Internacional.
Elaborado pelo Instituto 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.

“

É um salto para o Brasil e para o
mundo. Ela vem ocupar o espaço
que era antes do Hércules. É a
primeira que está sendo entregue e
ainda há proposta da entrega de
duas para esse ano. Os países que
têm interesse, podem comprar a
aeronave. Essa aeronave tem uma
economia
muito
maior
e
performance superior.

”

Joaquim Silva e Luna, ministro da Defesa do
Brasil, sobre a aeronave Embraer modelo
EMB390KC, em comemoração ao Dia do aviador
e da Força Aérea, comemorado em Brasília.

Ministério da Defesa

Marinha

Exército

Aeronáutica

O Ministério da Defesa, por meio da Chefia de
Assuntos Estratégicos (CAE), realizou, no período
de 15 e 19 de outubro, uma viagem de trabalho
com os Adidos Militares das nações amigas às
Empresas/Instituições da Base Industrial de Defesa
(BID) brasileira e visita ao Comando Militar do
Sudeste, o Comando do 8º Distrito Naval e o
Comando da Aviação do Exército. Durante cinco
dias, 27 militares estrangeiros, residentes no Brasil,
assistiram a palestras com temas relacionados à
missão da indústria de defesa, produtos de defesa
produzidos e tecnologia agregada, e sobre a
logística de defesa. Viram ainda plataformas
aeroespaciais, sensores óticos, medidas de apoio à
guerra eletrônica, armas, munições e mísseis.

Depois de cumprir escalas logísticas nos
portos de Natal-RN, Praia (Cabo Verde) e
Toulon (França), o navio aportou em
Beirute, no Líbano, em 8 de março, onde
substituiu a Corveta “Barroso”, como
capitânia da FTM-UNIFIL. No regresso ao
Rio de Janeiro, a Fragata “Independência”
realizou escalas nos portos de Valência
(Espanha), Las Palmas (Espanha) e
Salvador-BA. Ao atracar na Base Naval do
Rio de Janeiro, a tripulação da Fragata foi
recepcionada por familiares e amigos.

O Instituto Militar de Engenharia (IME)
conquistou o grau máximo no Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes
(ENADE)
com
a
participação
de
aproximadamente 100 alunos do 5º ano. Os
dez cursos de graduação em Engenharia
(Fortificação e Construção, Química, Elétrica,
Materiais, Mecânica e de Armamento,
Eletrônica, Comunicações, Mecânica e de
Automóveis, Cartografia e Computação)
oferecidos pelo Instituto atingiram essa
meta, comprovando a excelência do ensino
aqui ministrado.

A Força Aérea Brasileira (FAB) realizou,
nessa terça-feira (23), cerimônias em
comemoração ao Dia do Aviador e da FAB
em Organizações Militares de todo o país. A
data é uma homenagem ao dia em que o
brasileiro Alberto Santos-Dumont alçou voo
com um aparelho mais pesado do que o ar,
o 14-Bis. Durante as solenidades foram
realizadas entregas de Medalha Militar e
Ordem do Mérito Aeronáutico (OMA), uma
comenda concedida a civis e militares que
prestaram notáveis serviços ao país ou se
distinguiram no exercício de sua profissão.
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SEGURANÇA PÚBLICA E INTERVENÇÃO NO RIO DE JANEIRO

Exército Brasileiro – 16/10/2018

O Globo – 17/10/2018

Exército promove operação para combater o
comércio ilegal de armas e munições

Queda nos índices de violência reflete trabalho da
intervenção

O Exército Brasileiro, por meio do Sistema de
Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC), inicia,
em 16 de outubro de 2018, a operação “Alta Pressão
VII”, que visa intensificar as medidas de fiscalização no
comércio de armas de fogo e munições. A ação
acontece em todo território nacional, envolvendo as
doze Regiões Militares (RM). De acordo com o Centro
de Operações de Produtos Controlados, responsável
pelo monitoramento, 24 horas, sete dias por semana,
da rede de fiscalização, em todo o País, essas ações
têm alcançado relevantes resultados nacionais.

Oito meses após a intervenção federal na segurança
do Rio, os índices de criminalidade apresentam
queda consistente. Segundo dados divulgados na
segunda-feira pelo Instituto de Segurança Pública
(ISP), em setembro houve redução nos principais
indicadores de violência. É verdade que alguns tipos
de crime, como o roubo de cargas, já vinham dando
sinais de arrefecimento desde 16 de fevereiro,
quando o comando da segurança passou para a
União.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Agência Brasil – 18/10/2018

Senado Federal – 22/10/2018

Intervenção no Rio tem 80% de aceitação entre mais
pobres, diz general
A significativa melhora nos índices de segurança
pública no Rio de Janeiro após a intervenção das
Forças Armadas, e a melhora em todos os indicadores
de criminalidade no estado demonstram o acerto das
medidas implementadas, afirmou hoje (18) o general
Braga Netto, comandante militar do Leste e
responsável pela intervenção. “Estes resultados [da
intervenção no combate à criminalidade] beneficiam,
principalmente, a população desassistida do estado,
extrato social em que o trabalho [das forças de
segurança] alcança os maiores índices de aceitação”.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Lei cria cargos para Ministério da Segurança Pública
Foi transformada em lei a Medida Provisória
840/2018, que criou 164 cargos comissionados para
o Ministério da Segurança Pública. A Lei 13.717, de
2018, foi promulgada e publicada no Diário Oficial da
União desta segunda-feira (22). A medida provisória
havia sido aprovada pelo Senado no dia 17, último
dia antes de o texto perder a validade. A abertura
dos cargos complementa a criação do próprio
ministério, que ocorreu pela MP 821/2018 no
começo do ano. A criação das funções tem a
finalidade de contribuir com estruturação da área
administrativa do ministério.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Poder 360 – 23/10/2018
Jungmann anuncia Política Nacional de Segurança Pública
O ministro Raul Jungmann (Defesa) anunciou nesta 3ª feira (22.out.2018) a Política Nacional de Segurança
Pública. A declaração foi feita no encontro do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. “Pela
primeira vez, temos uma política nacional de segurança pública”, comemorou o ministro.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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Folha de São Paulo – 16/10/2018

O Globo – 17/10/2018

Venezuelanos deixam Roraima de ônibus e voltam ao
país vizinho

ONU reforça apoio na Colômbia para assistir êxodo
venezuelano

Venezuelanos têm deixado Roraima e voltado a seu
país de origem de ônibus, que têm sido contratados
em Boa Vista, capital do estado, para transportar
venezuelanos até a fronteiriça Pacaraima. Após cruzar
a fronteira, já em Santa Elena de Uairén, os
venezuelanos são levados em outros ônibus para as
regiões de origem. O governo de Roraima, estado
fronteiriço e porta de entrada dos migrantes,
considera o número pequeno perto do total de
estrangeiros que estão no estado, que diz abrigar ao
menos 40 mil venezuelanos.

As Nações Unidas redobram sua presença na região
andina para atender a emergência migratória
venezuelana . O fluxo de pessoas que fogem do
governo de Nicolás Maduro, ainda com intensidade
intermitente, não cessa. Neste fim de semana,
chegou à Colômbia um novo delegado da ONU
encarregado de coordenar e apoiar o trabalho
humanitário, sobretudo ao longo dos mais de 2.200
quilômetros de fronteira que separam os dois países.
Trata-se do ex-vice-presidente guatemalteco
Eduardo Stein, que vem destacando a solidariedade
dos governos que recebem os imigrantes.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
ONU Brasil – 17/10/2018
Venezuelanos querem oportunidades e acesso a
serviços no Peru
Dos 2 milhões de pessoas que deixaram a Venezuela
desde 2015, cerca de 450 mil foram para o Peru, onde
o governo concede autorizações temporárias de
residência para acolher os refugiados e migrantes.
Mas além dos documentos, os venezuelanos também
precisam de acesso a serviços, assistência psicológica
e oportunidades de trabalho. O relato é da Agência da
ONU para Refugiados (ACNUR). Nas ruas de Lima, o
número de vendedores informais se multiplicou desde
2015.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
MercoPress – 19/10/2018
Ecuador, Venezuela sever diplomatic ties due to
improper accusations
The government of President Lenin Moreno
Thursday expelled Venezuela's ambassador in Quito
and the Nicolás Maduro regime hit back by ordering
the Ecuadorian chargé d'affairs out of Caracas.
Ambassador Carol Delgado was sent back to
Venezuela and Ecuador's Elizabeth Mendez was
ordered to leave Caracas. The feud came one day
after two things happened: Venezuela's Propaganda
Minister, Jorge Rodriguez, called Moreno a “liar”.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
BBC Brasil – 22/10/2018

O que levou a Venezuela ao colapso econômico e à maior crise de sua história
A crise na Venezuela vem ganhando contornos de tragédia há alguns anos. A fome fez os venezuelanos
perderem, em média, 11 quilos no ano passado. A violência esvazia as ruas das grandes cidades quando
anoitece. E a situação provocou um êxodo em massa para países vizinhos. [...] O país vizinho vive a maior
recessão de sua história: são 12 trimestres seguidos de retração econômica.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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BBC – 17/10/2018

Infodefensa – 18/10/2018

Caravana de migrantes: Trump amenaza a Honduras,
Guatemala y El Salvador por el grupo de 2.000
personas que se dirige a Estados Unidos

Bolivia operará en diciembre las nuevas bases de la
frontera con Chile

El mensaje del presidente Donald Trump en su cuenta
de Twitter este martes fue una amenaza:“¡Estados
Unidos ha informado firmemente al presidente de
Honduras que si la gran caravana de personas que se
dirige a los Estados Unidos no se detiene y regresa a
Honduras, no se dará más dinero ni ayuda a Honduras,
con efecto inmediato!”. El mandatario se refiere a un
grupo de migrantes, muchos de ellos hondureños, que
el sábado 12 de octubre salió desde San Pedro Sula
con la intención de llegar a la frontera norte de
México.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
MercoPress – 22/10/2018

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
The Washington Post – 22/10/2018
Why Mexico isn’t stopping the migrant caravan

Costa Rican official estimates 30,000 Nicaraguans
have sought refuge in six months
Costa Rica's Migration Director Raquel Vargas Jaubert
said in a TV interview on Sunday that the number of
Nicaraguans who have fled to Costa Rica in the past
six months is of no less than 30.000 people. The
refugees are seeking shelter from violence and police
persecution, the official explained. Vargas Jaubert, a
law graduate, made those remarks to the “Esta
Semana” show, broadcast by the privately-owned
Channel 12 in Managua.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Los primeros puestos militares adelantados que las
Fuerzas Armadas de Bolivia construyen en la frontera
con Chile, para luchar contra el contrabando, estarán
terminados en el próximo diciembre. Así lo informó
ministro de Defensa, Javier Zavaleta, el pasado 15 de
octubre. "Para neutralizar el daño económico que
estamos sufriendo a raíz del contrabando, hasta fin
de año ya tendremos los primeros puestos militares
adelantados en la frontera con Chile", declaró
Zabaleta.

As thousands of Central American migrants continue
their long walk to the U.S. border, prompting daily
condemnations from President Trump, the Mexican
government has had to decide: Are Trump’s threats
enough to trigger an intervention? For now, Mexican
police have merely stepped aside as the caravan has
passed, watching first as migrants took rafts across
the river that separates the country from Guatemala,
and then as they continued by foot along the main
highway, chanting, “Si, se pudo!” or “Yes, we could!”
That response appears to have been conveyed to the
White House.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Foreign Affairs – 23/10/2018

Latin America Is Facing a Refugee Crisis
Picture your salary and life’s savings depleted by hyperinflation. The local store is missing many basic food
products, and the pharmacy has no stock of the medicines you need on a daily or weekly basis. The only
hospital in town is nonfunctional because it doesn’t carry basic medical supplies and even lacks running water,
and schools are closed because of a lack of electricity.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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The National Interest – 18/10/2018

The Economic Times – 19/10/2018

Iran's Navy-Killer Missiles Now Have Double the
Range

India's decision to buy S-400 missile system will
further destabilise region: Pakistan

Iran just sent a veiled warning to the U.S. military: We
see you, and now we can reach you everywhere.
Iranian Revolutionary Guard aerospace division chief
Amirali Hajizadeh declared Tuesday that Iran had
boosted the range of its land-to-sea ballistic missiles
up to 700 km, or 435 miles, Reuters reports, capable
of hitting “any vessel or ship” at that range. In 2008,
the Iranian military showed off a land-to-sea ballistic
missile capable of reaching out to a range of 290 km
(180 miles), Reuters notes.

ISLAMABAD: Pakistan said on Friday that India's
decision to buy S-400 missile defence system from
Russia will further destabilise stability in the region
and renewed the arms race. In a statement, the
Foreign Office said the Indian purchase was part of its
efforts to acquire a Ballistic Missile Defence (BMD)
System through multiple sources. "This (S-400) will
further destabilise strategic stability in South Asia,
besides leading to a renewed arms race," it said.
India and Russia concluded the USD 5 billion S-400 air
defence system deal early this month during the visit
of President Vladimir Putin to New Delhi.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
G1 – 21/10/2018
Trump diz que EUA vão abandonar tratado nuclear
com a Rússia assinado na época da Guerra Fria
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump,
afirmou que Washington vai sair de um tratado da
época da Guerra Fria que eliminou uma classe de
armas nucleares, alegando violações da Rússia. A
medida disparou um alerta de Moscou sobre adoção
de medidas retaliatórias. O Tratado de Forças
Nucleares de Alcance Intermediário (INF), negociado
pelo então presidente dos Estados Unidos Ronald
Regan e pelo líder soviético Mikhail Gorbachev em
1987, estabeleceu a eliminação de mísseis nucleares e
convencionais de alcances curto e intermediário.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Express – 21/10/2018
REVEALED: Photos show China HELPING with
Pakistan nuclear programme amid WW3 concern
The nuclear plants in Karachi are part of Pakistan’s
plans to tap nuclear power to address its energy
crisis. Its energy crisis has made headlines for years
with power cuts a common phenomenon in the
country. Its close ally China stepped in five years ago
in 2013 just as President Xi Jinping’s Belt and Road
Initiative (BRI) began. The project is often described
as a 21st-century silk road, made up of a “belt” of
overland corridors and a “road” of shipping lanes.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Reuters – 22/10/2018

Kremlin: We'll respond in kind if U.S. develops intermediate missiles
The Kremlin said on Monday that Russia would be forced to respond in kind if the United States began
developing new missiles after quitting a landmark Cold War-era treaty. President Donald Trump said on
Saturday that Washington would withdraw from the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty because Russia
was violating the pact, triggering a warning of retaliatory measures from Moscow.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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Defesa Aérea e Naval – 16/10/2018

Defesa Net – 17/10/2018

Fragata ‘Defensora’ (F 41) receberá novo sistema de
vigilância da ARES

Consub será a responsável pela tecnologia que fará
o controle dos sensores e armamentos das futuras
Corvetas, caso o consórcio Damen-Saab Tamandaré
seja o vencedor

A Ares Aeroespacial e Defesa junto com a Elbit
Systems, está em processo de instalação da alça de
vigilância eletro-ótica/infravermelha (EO/IR) Atena, na
fragata Defensora (F 41) da Marinha do Brasil, em
substituição à EOS 400/10B sight. O sistema será
operado a partir de um console dedicado localizado
perto do Centro de Operações de Combate (COC),
podendo também ser integrado ao sistema de
controle tático SICONTA Mk II do navio.

Essa semana a Marinha do Brasil divulgou as
empresas finalistas na concorrência internacional
para a compra de quatro navios militares de alta
complexidade tecnológica - as Corvetas da Classe
"Tamandaré" - e a Consub – Soluções em Tecnologia
é uma das finalistas por meio do consórcio DamenSaab Tamandaré.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defesa Net – 17/10/2018

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Airway UOL – 20/10/2018

Atuação das Forças Armadas contribui no combate
às desigualdades na Amazônia
Com 22,5 mil alunos distribuídos por 15 câmpus no
estado do Amazonas, o Instituto Federal de Educação
do Amazonas (Ifam), conta com o apoio das Forças
Armadas para cumprir a missão de levar
conhecimento às localidades longínquas da região.
Para falar do papel das três Forças no combate às
desigualdades na Amazônia, o ministro da Defesa,
Joaquim Silva e Luna, foi o palestrante na abertura da
15ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Embraer KC-390 recebe certificação da ANAC
A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) emitiu
nessa sexta-feira (19) a “Certificação de Tipo” para o
cargueiro militar multimissão Embraer KC-390. A
liberação do certificado permite que a aeronave
possa ser comercializada e operada em todo o
território brasileiro. O programa de certificação do
KC-390 teve duração de sete anos de trabalho. De
acordo com a Embraer, foram verificados mais de
2.500 requisitos e o projeto envolveu a participação
de cerca de 200 profissionais credenciados da ANAC..

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Aeroflap – 21/10/2018

FAB participa de reunião do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro
Foi realizada, nesta quinta-feira (18/10), no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), a quarta reunião do Comitê de
Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro (CDPEB), criado pelo decreto presidencial 9.279, de 6 de
fevereiro de 2018. O objetivo do colegiado, coordenado pelo Ministro Chefe do Gabinete de Segurança
Institucional (GSI) da Presidência da República, é fixar diretrizes e metas para a potencialização do Programa
Espacial Brasileiro. Ao se referir ao trabalho realizado ao longo de 253 dias de Comitê, o Ministro Chefe do GSI,
General de Exército Sergio Westphalen Etchegoyen, ressaltou os avanços realizados e falou da relevância das
discussões.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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The Washington Post – 18/10/2018

The Diplomat – 18/10/2018

Putin says IS seized 700 hostages in Syria; executing
some

A First: China, EU Launch New Combined Military
Exercise

Russian President Vladimir Putin says Islamic State
militants in Syria have recently seized some 700
people as hostages and are carrying out executions. At
an international policy forum in Sochi on Thursday,
Putin said “they have been recently expanding their
area and took about 130 families hostage, which
accounts for about 700 people.” Putin said the
militants have put forth demands, which he did not
specify, and have warned that they would kill 10
people a day if the demands are not met.

For the first time, as announced on October 16,
European Union military forces have completed a
combined exercise with the People’s Liberation Army
Navy (PLAN). While European Union Naval Force (EU
NAVFOR) interactions with the PLAN in the Gulf of
Aden are not entirely new, this exercise indicates an
unprecedented level of coordination between
European and Chinese naval forces. Set in the current
geopolitical context, this new development merits
attention for activity not only in the Gulf of Aden, but
also in the Mediterranean Sea.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Business Insider – 18/10/2018
New photos show Russia's building up its military on
NATO's doorstep, but the alliance says it won't be
intimidated
Russia is upgrading and modernizing four military
installations in a strategic area on NATO's doorstep,
satellite images obtained by CNN suggest. Increased
Russian military activity has been spotted in
Kaliningrad, a disconnected Russian territory situated
between Poland and the Baltic states. The Russians
have been carrying out major renovation work at what
is believed to be an active nuclear weapons storage
site, Hans M. Kristensen with the Federation of
American Scientists concluded in an analysis of
satellite images in June.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
The New York Times – 19/10/2018
U.S. and South Korea Suspend Military Drills
The United States and South Korea have suspended
another military exercise this year as part of an effort
to give the continuing nuclear negotiations with
North Korea an opportunity to work, Pentagon
officials said on Friday. Defense Secretary Jim Mattis
and his South Korean counterpart, Jeong Kyeong-doo,
made the decision to delay the exercise, called
Vigilant Ace, during a meeting in Singapore. Dana
White, the Pentagon press secretary, said the
decision had been made “to give the diplomatic
process every opportunity to continue.” She said
Japan has been informed.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Al Jazeera – 21/10/2018

Erdogan: Turkey will reveal 'naked truth' over Khashoggi killing
Turkey's President Recep Tayyip Erdogan has promised to reveal the "naked truth" over the killing of Saudi
journalist Jamal Khashoggi, saying that he will make a new statement on the case on Tuesday. His comments on
Sunday are likely to increase speculation that Ankara may reveal some of the results on the investigation.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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