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das 20 horas
“ Ahoje,partirquinta-feira,
21

de
de
fevereiro, fica fechada, total
e absolutamente, até novo
aviso, a fronteira terrestre
com o Brasil. Mais vale
prevenir
que
lamentar.
Tomei todas as medidas de
segurança e de proteção de
nosso povo.

”

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela,

ao ordenar o fechamento das fronteiras com o Brasil

Ministério da Defesa

Marinha

Exército

Aeronáutica

Após 19 dias apoiando as operações de busca e
resgate na região afetada pelo rompimento da
Barragem Córrego do Feijão, em Brumadinho
(MG), as Forças Armadas contabilizam mais de
150 horas de voo. Cerca de 190 militares já
foram empregados nas ações. Os militares da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica
auxiliaram no ingresso e na retirada de cerca de
1,5 mil agentes da Defesa Civil das áreas de
operação. Com o emprego de helicópteros das
três Forças, apoiaram equipes da Força Nacional
de Segurança Pública e do Corpo de Bombeiros
dos estados de Minas Gerais, São Paulo e Ceará.

Em 20 de fevereiro, foi assinado o contrato de
aquisição de três aeronaves, modelo H-135, para
substituir os UH-13, Esquilo biturbina, do 1° Esquadrão
de Helicópteros de Emprego Geral (HU-1). As
aeronaves serão entregues à Marinha do Brasil (MB)
entre setembro de 2019 e novembro de 2020. Essas
aeronaves são dotadas com dois motores, um sistema
integrado de navegação, piloto automático, assim
como aviônicos e telas digitais. O painel permite
realizar voo com Night Vision Goggles (NVG) e seus kits
de remoção aeromédica ampliarão as capacidades
existentes nas instalações médicas do PortaHelicópteros Multipropósito “Atlântico” e do Navio
Doca Multipropósito “Bahia” durante as comissões da
Esquadra realizando Operações Anfíbias, e em missões
humanitárias ou de paz.

No dia 12 de fevereiro, o Arsenal de Guerra do Rio (AGR),
organização militar subordinada à Diretoria de Fabricação
(DF), entregou à Academia Militar das Agulhas Negras
(AMAN), localizada em Resende (RJ), o último lote de
quatro morteiros 120 mm (Mrt P 120 M2 R), totalmente
revitalizados e manutenidos. O primeiro lote de quatro
morteiros foi entregue no dia 7 de fevereiro. Os
armamentos pertencem aos cursos de Cavalaria e
Infantaria, respectivamente. Dentre os serviços
efetuados por ocasião da revitalização dos morteiros 120
mm, provenientes da AMAN, podem ser mencionados:
substituição da corrente de segurança e gancho de
atrelagem, substituição da gGuia do cursor e
amortecedor angular, regulagem do dispositivo de
elevação aproximada, adaptação do cubo de roda e
tampa do cubo de roda, pintura geral, dentre outros itens
que passaram por minuciosa inspeção.

A Guarnição de Aeronáutica de Manaus recebeu a
visita de 30 diplomatas brasileiros. A viagem de
estudos com alunos do Instituto Rio Branco, na capital
amazonense, aconteceu no período 12 a 17 de
fevereiro. A Diretora-Geral do Instituto, Embaixadora
Gisela Maria Figueiredo Padovan, explica a finalidade
da visita às Forças Armadas. “Esse encontro com as
Organizações Militares encerra o ano letivo de
formação dos diplomatas brasileiros e eles começarão
a trabalhar daqui a um mês. O objetivo dela é que os
alunos conheçam melhor não só o Brasil, mas, neste
caso, principalmente, como as nossas Forças Armadas
se desdobram, operam e atuam no território
brasileiro. Isso é importantíssimo para profissionais
que servirão no exterior, representando o Brasil.
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SENADO NOTÍCIAS – 13/02/2019

ISTOÉ – 14/02/2019

Para Ciro Nogueira, extinção do Ministério da
Segurança Pública é retrocesso

General Santos Cruz recebe entidades para discutir
Segurança Pública

A extinção do Ministério da Segurança Pública foi
criticada pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI) nesta
terça-feira (12), ao discursar sobre a questão da
violência no país. Para ele, a decisão do presidente Jair
Bolsonaro é um retrocesso. Ciro Nogueira lembrou
que a questão da segurança pública foi o principal
motivo da eleição do presidente Bolsonaro.

O ministro-chefe da Secretaria de Governo da
Presidência, general Carlos Alberto Santos Cruz,
recebe nesta quinta-feira, 14, às 15h, o Fórum
Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto Sou da
Paz e o Instituto Igarapé. As entidades vão levar ao
governo a agenda “Segurança Pública é Solução”.Este
é o primeiro encontro entre o Governo Bolsonaro e a
sociedade civil para tratar de segurança pública.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
O DIA – 14/02/2019
Intervenção na segurança do Rio não teve resultado
significativo, diz relatório
Um modelo de intervenção baseado em operações
militares grandiosas que, na prática, reduziram um
pouco o roubo de cargas, mantiveram estáveis os
registros de crimes violentos e aumentaram o número
de homicídios cometidos por policiais em atividade um modelo a não ser seguido. Essa é a descrição da
intervenção federal na área de segurança do Rio feita
no relatório final produzido pelo Observatório da
Intervenção que acompanhou os nove meses da
operação da União que deveria ajudar a solucionar a
escalada da violência no Estado.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
EL PAÍS – 16/02/2019
Entidade denuncia que Ministério de Damares
impediu investigação de tortura em presídios
O MNPCT (Mecanismo Nacional de Proteção e
Combate à Tortura) emitiu comunicado público na
sexta-feira (15/2) acusando o Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos de impedir a viagem de
quatro peritos do órgão para realizar inspeção em
presídios do Ceará. De acordo com o perito e
coordenador substituto do MNPCT, Daniel Melo, o
órgão, que é subordinado ao Sistema Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura e vinculado à pasta,
recebeu uma série de relatos de violações de direitos
humanos com indícios de tortura.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

G1 – 19/02/2019
Governo envia nesta terça ao Congresso pacote anticrime e anticorrupção
O presidente Jair Bolsonaro assinará nesta terça-feira (19) o envio do pacote anticrime e anticorrupção ao
Congresso Nacional. De acordo com a agenda do presidente, divulgada pela Secretaria de Comunicação Social,
a assinatura acontecerá às 11h, em uma cerimônia no Palácio do Planalto, após a reunião ministerial.
Apresentada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, como uma das prioridades do governo, a proposta prevê
mudanças em 14 leis.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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Reuters – 13/02/2019

Estadão – 17/02/2019

Democratic lawmakers say U.S. military action in
Venezuela 'not an option'

Oposição venezuelana articula opções eleitorais
para cenário pós-Maduro

Democratic lawmakers on Wednesday said Congress
would oppose U.S. military intervention in Venezuela
and challenged the credibility of President Donald
Trump’s special envoy, Elliott Abrams, over his past
embrace of American covert action. The Democratic
chairman of the House of Representatives Foreign
Affairs Committee, Eliot Engel, expressed concern
about Trump’s hints that military action was an option
in Venezuela, where President Nicolas Maduro is
under intense international pressure to step aside and
the country’s economy is in chaos.

Desde janeiro, a oposição venezuelana, sob a
liderança de Juan Guaidó, vem mostrando que as
ações pela saída do presidente Nicolás Maduro e
realização de novas eleições não serão interrompidas
como em outros momentos – a mais recente durante
os protestos de 2017. Guaidó, deputado e um dos
fundadores do partido Voluntad Popular (VP), se
declarou presidente interino em 23 de janeiro e
obteve apoio de mais de 50 países, entre eles EUA e
Brasil, e tornou-se uma boa opção para manter a
oposição unida e liderar o país por um ciclo eleitoral
completo.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defensa – 18/02/2019
Finalizan los ejercicios militares en Venezuela con el
anuncio de un plan especial de movilización
El pasado viernes tuvieron lugar los actos de clausura
de los ejercicios militares “Bicentenario de Angostura
2019” que movilizaron desde el domingo día 10 a la
Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y a la
denominada Milicia Bolivariana. Según fuentes
gubernamentales el objetivo de estos ejercicios era
“garantizar el adiestramiento y la cohesión de la FANB
así como fortalecer su disposición operacional”, sin
embargo suponen una declaración de fuerza.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Al Jazeera – 18/02/2019
Venezuela crisis: More migrants cross into Brazil
amid standoff
Hundreds of Venezuelan migrants continue to cross
into Brazil each day, as the standoff between
Venezuela's president and the opposition leader
intensifies. Brazil's government is preparing to
deliver much-needed aid to Venezuela. Many of
those migrants will be applying for asylum and many
of them will be seeking medical care. Al Jazeera's
Mohammed Jamjoom reports from the border town
of Pacaraima.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
MercoPress – 19/02/2019

Trump calls on Venezuelan military to support opposition leader Juan Guaido
President Donald Trump said on Monday that “a new day is coming in Latin America,” as he sought to rally
support among the largest Venezuelan community in the U.S. for opposition leader Juan Guaidó. Speaking at
Florida International University in Miami before large American and Venezuelan flags, Trump said the U.S.
stands behind Guaido, whom the U.S. recognizes as the country's rightful president.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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Estadão – 13/02/2019

El País – 14/02/2019

A relação Colômbia e EUA em números

El Parlamento Europeo advierte a Ortega de
“medidas” si no cesa la represión en Nicaragua

O presidente americano Donald Trump se encontra
nesta quarta-feira, 13, com o colombiano Iván Duque,
na Casa Branca. Na pauta, estão a crise na Venezuela e
a cooperação entre os dois países. Principal aliado
americano na América do Sul desde os anos 90, a
Colômbia viu um aumento na ajuda militar e
humanitária da Casa Branca depois da chegada do
presidente à Casa Branca. O período coincide tanto
com o acordo de paz com as Farc como com a chegada
em fluxo de refugiados venezuelanos ao país e ao
aumento da produção de folhas de coca.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defensa – 15/02/2019

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Al Jazeera – 17/02/2019

Chile reformula el proyecto de renovación de satélite
La información que ha visto la luz pública respecto al
reemplazo del satélite Fasat “C” indica que hasta
diciembre de 2016 se barajaban tres alternativas: En
primer lugar mantener un satélite como el Fasat “C”,
con mejoría mínima de las actuales prestaciones. La
segunda considera un satélite con resolución entre 50
y 75 centímetros. La tercera considera un satélite
similar al de la alternativa 2 más otro para ampliar el
rango espectral. A esto se agrega una antena que se
instala en Punta Arenas y un sistema de distribución
de imágenes satelitales.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio
Tajani, mandó este viernes una carta al presidente de
Nicaragua, Daniel Ortega, en la que denuncia la
situación de “presión y acoso” en la que se hallan un
grupo de opositores y presos del régimen con los
que se reunió una delegación de la institución
comunitaria. En la misiva, Tajani se queja
enérgicamente al considerar que el gobierno
nicaragüense faltó a “la palabra dada” de que
ninguna de esas personas sufriría “represalias”.

Haiti officials to lose perks in PM's response to
violent unrest
Government officials in Haiti, one of the world's
poorest countries, will lose their perks under
emergency economic and anti-corruption measures
announced on Saturday by Prime Minister JeanHenry Ceant after days of deadly protests. The unrest
is the latest upsurge of discontent over corruption in
the Caribbean half-island, where protesters want the
resignation of President Jovenel Moise. The
demonstrations also reflect widespread anxieties.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Infobae – 18/02/2019
La respuesta de Iván Duque sobre si Colombia recibirá tropas de EEUU para una intervención en Venezuela
El presidente de Colombia, Iván Duque, reiteró su respaldo a la presión diplomática contra el dictador Nicolás
Maduro para poner fin a la crisis en Venezuela; sin embargo, no descartó recibir tropas de Estados Unidos para
una intervención militar. Así lo sostuvo en una entrevista con el periodista Bricio Segovia para la Voz de
América, en la que afirmó que va a "a apelar al gran cerco diplomático que es la salida más allá de una
intervención militar".
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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The New York Times – 13/02/2019

The Economist – 16/02/2019

U.S. Revives Secret Program to Sabotage Iranian
Missiles and Rockets

Saudi Arabia’s missile race

The Trump White House has accelerated a secret
American program to sabotage Iran’s missiles and
rockets, according to current and former
administration officials, who described it as part of an
expanding campaign by the United States to undercut
Tehran’s military and isolate its economy. Officials said
it was impossible to measure precisely the success of
the classified program, which has never been publicly
acknowledged. But in the past month alone, two
Iranian attempts to launch satellites have failed within
minutes.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defense News – 17/02/2019

In 2016 Muhammad bin Salman, Saudi Arabia’s
crown prince and de facto ruler, announced the
latest stage of “Saudisation”—the replacement of
foreign workers with Saudi ones. It now appears the
policy does not stop at swapping out bankers and
bakers, but extends to ballistic missiles. Satellite
photos analysed by researchers from the Middlebury
Institute of International Studies, and reported by
the Washington Post, appear to show that Saudi
Arabia has been building a factory for rocket engines,
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Fortune – 18/02/2019
China Aiming to Establish a Power Station in Space
by 2025

India-Russia joint venture missile BrahMos aims for
Middle East and African markets at IDEX
The joint Indian and Russian missile BrahMos, a
versatile supersonic missile, is on display at IDEX and a
representative says its targeting both naval and
coastal defense requirements in the Middle East and
Africa. The missile billed as “the world’s fastest cruise
missile” is in wide use in the Indian military as a strike
and anti-ship weapon, and the Russian military is
working with a prototype of the missile, the
representative said.

China’s space ambitions are shifting into a higher
orbit. Following its successful and world-beating trip
to the far side of the moon, China is preparing to
build a solar power station in space, as the world’s
No. 2 economy strives to burnish its superpower
credentials. With an $8 billion annual budget for its
space program, second only to the U.S., China is
seeking to compete with its rival for economic,
military and technological dominance. Scientists
have already started construction of an experimental
base in the western Chinese city Chongqing.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
The Sun – 18/02/2019

Russia claims successful tests of top-secret ‘stealth’ nuclear missile that’s ‘untouchable by Western air
defences’
RUSSIA claims it has successfully tested a new top-secret stealth nuclear missile that’s untouchable by Western
air defences. The new nuclear-powered cruise missile Burevestnik is supposedly capable of flying for days on
end as it probes for weaknesses in defence systems. The Burevestnik - called the Skyfall rocket by NATO - is
seen by the Kremlin as a low-flying “stealth” cruise missile incapable of interception.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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AIRWAY UOL – 13/02/2019

DEFESANET - 14/02/2019

Primeiro caça Gripen NG do Brasil entra na fase final
de produção

Embraer e Air Astana assinam contrato de serviços
para nova frota de E-Jets E2

Falta pouco para o primeiro caça Gripen E (ou Gripen
NG) da Força Aérea Brasileira (FAB) ser finalizado. A
Saab informou neste mês que a aeronave entrou na
“segunda fase de montagem final”, que inclui a
instalação dos aviônicos, unidade de energia auxiliar
(APU), motor, radar, canards e o canopi. O avião de
combate está sendo construído na unidade da
fabricante em Linköping, na Suécia. A próxima etapa
de produção é a verificação completa da aeronave.

A Embraer e a Air Astana, companhia de bandeira do
Cazaquistão, assinaram um acordo de longa duração
para um Programa de Pool de serviços e suporte para
a nova frota de jatos E2, a nova geração de
aeronaves comerciais E-Jets da Embraer. A entrada
em serviço do E2 marca o início da renovação da
frota da Air Astana. Atualmente, a companhia opera
nove jatos E190, o primeiro deles entregue em 2011,
quando a empresa aérea aderiu ao Programa de Pool
da Embraer.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
PODER NAVAL – 15/02/2019
Navio Patrulha Oceânico Araguari parte para
Exercício Multinacional na África
O Navio Patrulha Oceânico (NPaOc) “Araguari”
desatracou, no dia 6 de fevereiro, da Base Naval de
Natal, para participar do Exercício Multinacional
“Obangame Express 2019”, realizado na África com a
participação de 29 países. O suspender do navio foi
acompanhado por familiares dos militares, que
tiveram a oportunidade de se despedir antes da
comissão. Para a esposa do Terceiro-Sargento Eliel
Martins, Gláucia Finamori, o sentimento é de
felicidade pela realização do marido.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
INFODEFENSA – 16/02/2019
Brasil envía la fragata 'Unión' a sustituir a la 'Liberal'
en Unifil
La fragata Unión se integrará por 18ª vez en la Fuerza
Interina de las Naciones Unidas en el Líbano (Unifil)
en sustitución de la fragata Liberal, que está en
Oriente Próximo desde septiembre de 2018. La
previsión es que los militares brasileños lleguen a
Beirut el día 7 y el cambio de buques ocurra el 15 de
marzo. Brasil lidera a Unifil desde 2011 y, como parte
de sus responsabilidades, mantiene, en sistema de
rotación semestral, una fragata totalmente operativa
(incluyendo desplazamiento aéreo).

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
DEFESA ÁEREA E NAVAL – 17/02/2019
Brasil e Estados Unidos discutem cooperação na área de Defesa
O comandante do Comando Sul dos Estados Unidos da América (Southcom), almirante de esquadra Craig Faller,
esteve no Ministério da Defesa na manhã dessa segunda-feira (11). O objetivo da visita foi promover a
cooperação no âmbito da defesa entre o Brasil e os EUA, além de fortalecer os laços de amizades entre as duas
nações.Recebido pelo Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília, o almirante Faller teve audiência com o
comandante da Marinha do Brasil, almirante Ilques Barbosa Júnior.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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Express – 15/02/2019

The Japan Times – 17/02/2019

Russia warns it will 'do everything’ to keep US
missiles out of Europe

Nuclear fears haunt leaders with U.S.

RUSSIA has said it will do “everything possible” to stop
the US deploying missiles in the Baltic states as the
fallout from the collapse of the Intermediate-range
Nuclear Treaty continues. Earlier this month US
President Donald Trump announced he was pulling
out of the three decade old treaty which aims to keep
long and intermediate range missiles out of Europe.
The move triggered a six month countdown to the
treaty being officially torn up.

U.S. President Donald Trump’s decision to pull out of
a landmark arms control treaty with Russia is turning
the worst fears of a dangerous weapons race into
reality. The U.S. and its allies are laying the
groundwork to deploy new intermediate-range
missiles in Europe for the first time since they were
banned in a 1987 treaty, a move that would prompt a
tit-for-tat Russian response. With a second nuclear
pact likely to expire in two years, the risks of
confrontation are growing.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

The Washington Post – 18/02/2019

The National Interest – 18/02/2019

In Central Asia’s forbidding highlands, a quiet
newcomer: Chinese troops

The Unlikely Convergence of Russia, Iran, and Turkey

Two miles above sea level in the inhospitable
highlands of Central Asia, there’s a new power
watching over an old passage into Afghanistan: China.
For at least three years, Chinese troops have quietly
monitored this choke point in Tajikistan just beyond
China’s western frontier, according to interviews,
analysis of satellite images and photographs, and
firsthand observations by a Washington Post
journalist. While veiled in secrecy, the outpost of
about two dozen buildings and lookout towers
illustrates how the footprint of Chinese hard power.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

On Erdogan government has launched another round
of arrests linked to the failed 2016 February 14,
2019, leaders from three of Eurasia’s major powers
met at Russia’s Black Sea resort of Sochi to discuss
Syria. In attendance were the host, President
Vladimir Putin, Turkey’s President Recep Tayyip
Erdogan and Iran’s President Hassan Rouhani. While
Syria was the main focus of the meeting, the summit
represents an important development in Eurasian
affairs, the increasing convergence of national
interests between Iran, Russia and Turkey.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Reuters – 19/02/2019

South Korea's Moon offers to resume cooperation with North Korea to help denuclearization
South Korean President Moon Jae-in told U.S. President Donald Trump in a call on Tuesday that his country is
willing to open economic engagement with North Korea as a “concession” if it will hasten Pyongyang’s
denuclearization, Moon’s office said. Trump is scheduled to meet North Korean leader Kim Jong Un in Vietnam
next week for a second summit aimed at enticing Kim to follow through on his pledge to abandon nuclear
weapons.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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