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“

Subsequently, dozens of armed Kataib Hezbollah
fighters arrived in the Green Zone and laid siege
to one of the buildings belonging to the Counter
Terrorism Service, demanding the release of the
detainees, claiming they were arrested illegally
without an arrest warrant. If those detained are
released, this would be a rather embarrassing to
the new government, as the raid was carried out
on al-Kadhimi's orders and the prime minister has
made it one of his priorities to constrain the

weapons in the hands of the state and to rein in
groups such as Kataib Hezbollah.

”

Simona Foltyn, correspondente da Al Jazeera em
Bagdad, sobre a prisão de iranianos quando da
invasão, por forças iraquianas, de uma base do
Kataib Hezbollah.

Ministério da Defesa

Marinha

Exército

Aeronáutica

Na tarde desta quinta-feira (25), o Ministro
da
Defesa,
Fernando
Azevedo,
acompanhado por demais autoridades da
Pasta, apresentou à imprensa balanço das
atividades deflagradas, desde 20 de
março, pela Operação Covid-19. A
iniciativa de combate à pandemia do novo
coronavírus no País envolve a atuação de
10 Comandos Conjuntos espalhados por
todo o território brasileiro, além do
Comando de Operações Aeroespaciais
(COMAE), de funcionamento permanente.

O Hospital Naval de Recife realizou, em 17 de
junho, a desinfecção de suas instalações, em
ação rotineira que integra a Operação “Grande
Muralha”, da Marinha do Brasil. A atividade
ocorreu em locais de grande fluxo de pessoas
como alojamentos, refeitórios, salas de espera,
assim como nos setores que atendem
pacientes, possivelmente infectados, como
triagem respiratória, enfermaria e ambulância.
A higienização foi realizada sem concentração
de pessoas e pacientes no local, facilitando
assim, a condução e efetividade da aplicação
dos produtos químicos de forma segura.

O Embaixador da Itália no Brasil, Senhor
Francesco Azzarello, e o Comandante do
Exército, General de Exército Edson Leal
Pujol, além de ex-combatentes da Força
Expedicionária
Brasileira
(FEB),
participaram, na quarta-feira, 24 de
junho, da cerimônia de imposição das
medalhas Tributo à Força Expedicionária
Brasileira e Marechal Trompowsky,
promovida pelo Exército Brasileiro em
seu Quartel-General, em Brasília.

O Centro de Lançamento de Alcântara (CLA)
realizou na tarde desta quinta-feira (25) o
lançamento de um Foguete de Treinamento Básico
(FTB) na Operação Falcão I/ 2020. A operação
integra o cronograma de atividades de lançamento
do CLA do ano de 2020. Além do treinamento
operacional das equipes envolvidas, a Operação
exercita as principais funções de comunicações,
telemetria, rastreamento e gerenciamento dos
procedimentos de segurança e comandos para
lançamentos. O lançamento ocorreu às 17h52min
(horário de Brasília) com o veículo atingindo uma
altitude máxima (apogeu) superior de 30
quilômetros em 1min15seg.
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Defesa Aérea e Naval – 17/06/2020

Infodefensa – 19/06/2020

FTM-UNIFIL realiza exercício com todos os navios
componentes

La brasileña Avibras Aeroespacial entrega 27
blindados Astros II al Ejército de Indonesia

No dia 14 de junho, durante patrulha na Área
Marítima de Operações, a Força-Tarefa Marítima da
UNIFIL (FTM-UNIFIL) realizou exercício de manobras
táticas com todos os seis navios componentes da
Força-Tarefa, em uma oportunidade de reunir todos os
seus navios na Área. O exercício teve o propósito de
adestrar as tripulações dos navios componentes da
FTM-UNIFIL, a fim de contribuir para a manutenção da
interoperabilidade e coordenação entre as unidades
da Força-Tarefa.

La empresa Avibras Aeroespacial há hecho entrega ai
Ejército de Indonesia del pedido de 27 vehículos
blindados equipados con el sistema de artillería de
cohetes Astros II MK 6, que serán utilizados por el
Comando de Reserva Estratégica del Ejército de
Indonesia (Kostrad). En 2012, Indonesia ordenó 36
MLRS Astros II, por 350 millones de dólares, para
equipar dos batallones de artillería en la 1ra y 2da
Fuerzas Kostrad. En 2018, se formó la 3ª División del
Ejército Kostrad.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defesanet – 20/06/2020

Para notícia completa CLIQUE AQUI.
lnfodefensa – 20/06/2020

Primeira turma de pilotos do KC-390 Millennium
encerra curso de formação

Brasil, el 15º mayor cliente de la indústria de
defensa francesa en la última década

Os 12 primeiros pilotos da nova aeronave da Força
Aérea Brasileira (FAB), o KC-390 Millennium,
pertencente ao Primeiro Grupo de Transporte de
Tropa (1° GTT) – Esquadrão Zeus, sediado em
Anápolis (GO), concluíram nessa terça-feira (16), o
curso de formação na aeronave. Com isso, estão
aptos a realizarem missões operacionais de
Transporte Aéreo Logístico. A fase inicial do curso
aconteceu em 2019 na sede da Embraer, localizada
em Eugênio de Melo, distrito de São José dos Campos
(SP).

Brasil ocupó, entre 2010 y 2019, el 15º puesto entre
los mayores importadores de material de la Base
Tecnológica e Industrial de Defensa Francesa (BTID),
según establece el informe al Parlamento sobre las
Exportaciones de Armamento francés publicado por
el Ministerio Francês de las Fuerzas Armadas. El
documento indica que durante este período el valor
de los pedidos brasileños alcanzaran los 1.310
milones de euros. Todas las exportaciones de equipos
de defensa realizadas por la BTID francesa son
autorizadas por el Gobierno francés.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defesatv – 20/06/2020

Ministro da Defesa de Portugal anuncia que Base Aérea de Beja será “casa” dos KC-390 Millennium
O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, revelou que a Base Aérea N.º 11 de Beja (BA11) vai ser a
“sede” das cinco aeronaves KC-390 Millennium, que Portugal comprou junto a empresa brasileira Embraer.
“Beja é uma cidade que vai beneficiar bastante do investimento da Força Aérea Portuguesa (FAP) durante os
próximos anos”, destacou o ministro, durante visita à BA11.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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Infobae – 17/06/2020

Defensa – 18/06/2020

Mueren seis militares en emboscada de disidentes de
las FARC

Se posterga la modernización del sistema de
Inteligencia Nacional chilena

Seis militares murieron y ocho resultaron gravemente
heridos en la madrugada de miércoles al ser
emboscados por un grupo de disidentes de las
desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia en una zona del departamento de Meta, al
sur del país. El ejército informó en un comunicado que
cuando las tropas estaban realizando un operativo
contra un disidente de las FARC, al que identificaron
como alias “Álvaro Boyaco”, fueron emboscados. Los
militares se desplazaban en dos vehículos y
aproximadamente a la una de la mañana […]

El Presidente Sebastián Piñera acaba de retirar la
urgencia al proyecto de ley que fortalece y
moderniza el sistema de inteligencia del estado. Con
esta resolución el proyecto pierde prioridad en su
trámite y por tanto se aleja la posibilidad de lograr el
propósito de contar con una estructura legal
moderna y eficiente que de respaldo a una de las
tareas más delicadas de un estado, com es la
obtención y procesamiento de información vital para
su seguridad. El gobierno no cuenta com mayoría en
el congreso y el proyecto encuentra resistencia.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
BBC – 20/06/2020

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Infodefensa – 20/06/2020

Crisis en Bolivia: la "guerra declarada" que se vive en
el Chapare

Perú establece el toque de queda de horario único
en todo el territorio nacional

Cinco huérfanos dejó Julio Pinto la anterior semana,
después de casi siete meses padeciendo los efectos de
un disparo que recibió en la cabeza. Era un productor
de hoja de coca de la región del Chapare, en el centro
de Bolivia, la selva que en su momento fue uno de los
grandes bastiones de Evo Morales. Con el
expresidente boliviano fuera del país, en la zona
aseguran que viven una "guerra declarada" con el
actual gobierno de Bolivia.

El Gobierno de Perú ha modificado nuevamente las
reglas de excepción que rigen durante el estado de
emergencia nacional implantada a causa de la
pandemia del nuevo coronavirus y ha establecido a
nivel nacional el toque de queda entre las 21:00 y
04:00 horas del día siguiente, hasta el próximo 30 de
junio. Mediante el Decreto Nº 094-2020-PCM,
publicado el 23 de mayo en el diario oficial, se
estableció un toque de queda diferenciado.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defensa – 21/06/2020

La Armada de Chile reaprovisiona Bases en el Territorio Chileno Antártico
El el marco de las obligaciones que le impone a Chile la Convención sobre la Explotación de los recursos marinos
(CCAMLR) en el Territorio Chileno Antártico, el OPV-83 “Marinero Fuentealba” realizó tareas de
reaprovisionamiento de las bases antárticas chilenas que permanecen durante todo el año en la zona, tanto del
Ejército com de la Armada. La tarea se llevó a caba con el apoyo de um Helicóptero BO-105 “Bolkow”, cuya
dotación proviene del Destacamento Aeronaval Sur “ Puerto Williams”.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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Geographical – 17/06/2020

National Defense – 17/06/2020

The geopolitical landscape of a post-coronavirus
world

Pentagon Unveils New Defense Space Strategy

You may have heard that the world will look very
different after the pandemic is over – that a new world
order will emerge because of the effects of Covid-19.
That is doubtful. If the crisis is over by 2022, what will
emerge is something which will look similar to early
January 2020. That is not to say there will not be
serious consequences. However, this crisis will not
change most of the existing trends, though it may
quicken them.

The Pentagon’s new Defense Space Strategy,
unveiled June 17, includes multiple lines of effort to
ensure the United States maintains military
superiority over advanced adversaries such as China
and Russia. The document "defines the strategic
environment and the critical movement that we’re
at, and in turn, identifies the ends we’re trying to
achieve, the ways we are going to achieve them, and
the means to do so,” Deputy Assistant Secretary of
Defense for Space Policy Stephen Kitay said.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
CNBC – 17/06/2020

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Al Jazeera – 21/06/2020

India-China conflict could be the top geopolitical risk
in Asia right now: Eurasia Group

EU, China summit to cool tensions over coronavirus,
Hong Kong

Tensions flared between India and China this week
after conflict escalated along the Sino-India border. At
least 20 Indian soldiers were killed in a clash between
Chinese troops, raising fears of more conflict to come.
The skirmish could propel change to the Indian
economy and geopolitics in the region, according to
Akhil Bery, Eurasia Group’s Southeast Asia analyst.
“This is really unprecedented, what we’re seeing right
now. Typically, around this time of year we do see
these kind of skirmishes.

The European Union and China will seek to cool
tensions on Monday at a video summit, their first
formal talks since ties soured over European
accusations that Beijing had spread disinformation
about the novel coronavirus. European Commission
President Ursula von der Leyen and European
Council President Charles Michel - the EU's chief
executive and chairman - will hold video conferences
with Chinese Premier Li Keqiang and President Xi
Jinping.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
The National Interest – 22/06/2020
How the Coronavirus Could Crush the U.S. Economy
A specter is haunting the United States and world economies. It is the specter of a second wave in the
coronavirus pandemic later this year. Making this specter all the more troubling is the Trump administration’s
happy talk that the U.S. economy is on the cusp of a strong V-shaped economic recovery from its worst
economic recession in the past ninety years. One does not need to be a high-powered epidemiologist to know
that the coronavirus pandemic is far from over. The number of new coronavirus cases worldwide is now
increasing at the fastest pace since the start of the pandemic.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.

WWW.ESG.BR

OMNI DEF – ANO 6 EDIÇÃO 019 – JUNHO DE 2020 PÁGINA 4

BOLETIM SEMANAL DA
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

OMNI DEF

O OMNI DEF é uma iniciativa do Centro de Geopolítica e Estudos Estratégicos
da Escola Superior de Guerra.

Editor: Coronel Ricardo Fayal

Escola Superior de Guerra (ESG)

Projeto Gráfico e diagramação: Luis Manuel Costa Mendez

Auxiliares de pesquisa:
Projeto Gráfico
e
Barbara Varella de Lacerda

Fortaleza de São João - Av. João Luiz Alves,s/nº, Urca
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22291-090

Gabriela Paulucci da Hora Viana

diagramação: Juliana
Luis
Manuel
de Souza Clos

Tel.: (21) 3545 9889 / Fax (21) 3545 9971

Para receber o OMNI DEF semanalmente envie um

Luis Manuel Costa Mendez

Costa Mendez Luzia Maria Pereira Rocha

e-mail para: cee@esg.br

As informações aqui contidas não refletem necessariamente a opinião do Ministério da Defesa, da Escola Superior de Guerra, do Centro de Geopolítica e Estudos Estratégicos e/ou
de seus funcionários. A Escola Superior de Guerra não é responsável pelos sítios de Internet que não lhe pertencem e aos quais se pode ter acesso através de links ou de qualquer
conteúdo disponibilizado neste boletim.

WWW.ESG.BR

OMNI DEF – ANO 6 EDIÇÃO 019 – JUNHO DE 2020 PÁGINA 5

