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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.

“

Devemos entender que entramos em
uma nova era estratégica menos
clemente. Mesmo que tenhamos
acabado
com
a
epidemia
de
coronavírus em nosso país, devemos
nos preparar para o mundo pós-COVID19, que será mais pobre, mais perigoso
e mais desordenado. O país está
preparado para enviar tropas para onde
for do interesse nacional.

”

Scott Morrison, primeiro-ministro da Austrália,
ao afirmar que o país vai destinar, durante a
próxima década, 270 bilhões de dólares
australianos para compras e aperfeiçoamento
das capacidades da Defesa em um contexto de
aumento das tensões com a China.

Ministério da Defesa

Marinha

Exército

Aeronáutica

A Base Industrial de Defesa (BID) avançou
nas ações de combate à Covid-19. Após a
convocação do Ministério da Defesa para
que as empresas do segmento atuem
nesta missão, uma Empresa Estratégica de
Defesa (EED) de Santa Catarina promoveu
a reconversão produtiva. Assim, no final de
maio, deu início à produção de
respiradores. A empresa assinou contrato
com o Ministério da Saúde e, até o mês de
agosto, entregará 950 aparelhos para
equipar unidades de saúde do País.

No contexto da Operação “Verde Brasil II”, que
visa prevenir e reprimir delitos ambientais na
Amazônia Legal, a Capitania Fluvial de Santarém
(CFS), em conjunto a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente da Prefeitura de Terra Santa–
PA, apoiou, em 25 de junho, a fiscalização de
duas madeireiras da região e também para
apuração de denúncias quanto à derrubada
ilegal de árvores às margens do rio Inhamundá.
A equipe prestou apoio logístico, por meio de
transporte até o local da denúncia, bem como
exerceu ação de presença e fiscalização das
embarcações que atuam no local, viabilizando
as atividades de inspeção e checagem.

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 Um grupo de pesquisadores voluntários de
Alagoas, coordenado pelo 1° Sargento
Rodrigo Costa dos Santos, do Exército
Brasileiro, concluiu um protótipo de
respirador pulmonar de baixo custo, uma
alternativa aos caros equipamentos de saúde
usados nos casos graves da COVID-19,
doença causada pelo novo coronavírus.

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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Infodefensa – 25/06/2020

Defensa – 25/06/2020

Brasil inaugura el Centro de Operaciones Espaciales
Principales

A DGS entregou o sexto barco DGS 888 Raptor à
Marinha do Brasil

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, inauguró el
Centro Principal de Operaciones Espaciales (COPE),
responsable de monitorear y controlar los satélites
brasileños, especialmente el Satélite Geoestacionario
de Defensa y Comunicaciones Estratétficas (SGDC). El
COPE, ubicado en Brasilia, se considera la instalación
del sector público más moderna del país sudamericano
y cuenta con sistemas operativos de última geración,
capaces de mantener su funcionamento.

A Marinha do Brasil já possui 10 barcos da família
Raptor, a Polícia Federal outros dois e o Exército
Brasileiro mais duas unidades, que operam o
Comando Militar da Amazônia, dois Raptors maiores
e mais rápidos 999. A lancha tática blindada de alto
desempenho, DGS 888 Raptor, tem 9,2 metros de
comprimento, com capacidade de carga superior a
2.000 kg, equipada com visão térmica estabilizada e
radar de ultra alta definição.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.
G1 – 26/06/2020

Infodefensa – 26/06/2020
AGR, el arsenal de guerra del Ejército Brasileño (2)
La segunda entre del reportaje especial sobre el
Arsenal de la Guerra de Río de Janeiro (AGR), cuyas
intalaciones Infodefensa tuvo la oportunidad de
visitar, se centrará en cómo funciona el sector de
productos y servicios. Entre el armamento fabricado
y/o recuperado en la institución destacan los
morteros de 120mm, de 81 mm y de 60 mm, así
como la estera flotante de aluminio, el grupo
electrógeno de 15 KVA y el vehículo remolque de
motor especial de 1,5 toneladas.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.

Governo federal nomeia novo secretário Nacional de
Segurança Pública

O governo federal oficializou Carlos Renato Machado
Paim como novo secretário Nacional de Segurança
Pública. A nomeação é assinada pelo ministro-chefe
da Casa Civil, Walter Souza Braga Netto, e foi
publicada no "Diário Oficial da União" (DOU) desta
sexta-feira (26). Paim é coronel da Polícia Militar do
Distrito Federal. Desde março ele atuava como
subsecretário da Subsecretaria de Operações
Integradas, da Secretaria de Estado de Segurança.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Defesanet – 28/06/2020
KC-390 - Terceira aeronave é incorporada à frota da FAB
A Força Aérea Brasileira (FAB) recebeu, sábado (27JUN2020), a terceira unidade do multimissão KC-390
Millennium. O FAB 2855 pousou às 16h35 na Ala 2 - Base Aérea de Anápolis (GO). O recebimento celebrou a
realização do primeiro translado do KC-390 por tripulação exclusivamente composta por integrantes do
Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1º GTT), tendo sido o Comando de Preparo (COMPREP) o responsável
pelo desenvolvimento da doutrina utilizada no preparo operacional dos tripulantes. A entrega da aeronave
aconteceu com o tradicional batismo.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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Infodefensa – 24/06/2020

Infodefensa – 26/06/2020

Las FFAA de Perú transportan 1.125 toneladas de
equipos e insumos médicos

Piñera reconoce el aporte de las FFAA de Chile en la
emergencia del Covid-19

El Ministerio de Defensa ha revelado que el parque
aeronáutico de las Fuerzas Armadas del Perú ha
transportado más de 1.125 toneladas métricas de
medicinas, insumos médicos, equipos de protección
personal, ventiladores mecánicos y oxígeno hacia
diferentes regiones del país andino para hacer frente a
la pandemia del Covid-19. Con el apoyo de aerolíneas
comerciales se han realizado 50 vuelos humanitarios
en los que se ha traslado a más de 5.665 personas
desde el Grupo Aéreo Nº 8, en el Callao, hacia
múltiples destinos dentro de Perú.

El Presidente de Chile, Sebastián Piñera, realizó un
reconocimiento a las Fuerzas Armadas por el apoyo
brindado a la Autoridad Sanitaria y el resguardo del
orden público y la infraestructura crítica desarrollado
en el marco de la emergencia del coronavirus.Piñera
efectuó esta declaración al término de una visita al
buque multipropósito LSDH-91 Sargento Aldea que
arribó al puerto de Valparaíso el martes 16 de junio
para efectuar intervenciones quirúrgicas de baja y
mediana complejidad en pacientes no Covid-19 que
se encuentran en la lista de espera del Hospital.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Deutsche Welle – 28/06/2020

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
El Comercio – 29/06/2020

Um morto e vários feridos em ataque no centro de
Moçambique

Personal de salud y del orden, en primera línea de
riesgo de contagio

Uma criança de 11 anos morreu e quatro pessoas
ficaram feridas num novo ataque armado contra um
autocarro de passageiros no centro de Moçambique,
disseram à agência Lusa testemunhas e autoridades. A
criança foi atingida por várias balas e viria a morrer a
caminho do hospital distrital de Gondola, para onde
tinha sido transferida com outros feridos. Homens
armados dispararam rajadas de balas contra o
autocarro a cinco quilómetros de Inchope.

En el país, el personal de la salud está en la primera
línea de contagio del virus, por su contacto directo
con infectados. También están militares, policías
nacionales y municipales, y recolectores de basura,
quienes han seguido en trabajo presencial durante
esta emergencia. Hasta el viernes, 20 290 de las 151
325 muestras nacionales se tomaron a este tipo de
servidores públicos. De ellas, 5 508 dieron positivo.
La mayoría fue de médicos (2 053).

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defensa – 29/06/2020

El Submarino “Simpson” de la Armada de Chile vigiló durante dos semanas a una flota pesquera china en
aguas chilenas

El Submarino SS-21 “Simpson”, clase 209, tipo 1400-L de la Armada de Chile, vigiló más de 14 días la actuación
de una flota pesquera china en la Zona Económica Exclusiva de Chile. La unidad naval demostró sus capacidades
para lograr un efectivo trabajo de fiscalización, manteniendo el seguimiento de los navíos, cubriendo un área
de 117 mil millas cuadradas desde Talcahuano, Isla Juan Fernández, Isla San Fénix y Valparaíso.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.

WWW.ESG.BR

OMNI DEF – ANO 6 EDIÇÃO 020 – JULHO DE 2020 PÁGINA 3

BOLETIM SEMANAL DA
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

OMNI DEF

GEOPOLÍTICA E SETORES ESTRATÉGICOS

U.S. Department of Defense – 26/06/2020

Modern Diplomacy – 28/06/2020

China Becoming Concern for U.S. Commanders in
Europe

Sino-American Rivalry: Impact on South Asian
Security

It seems counter-intuitive, but China is increasingly a
concern for the commander of U.S. Naval Forces in
Europe and Africa and NATO's Allied Joint Force
Command. Navy Adm. James G. Foggo told the
participants of a webinar sponsored by the
International Institute of Strategic Studies that China is
actively working in Europe and Africa to subvert the
international rules-based infrastructure that has
maintained peace since the end of World War II.

The US-China relationship is an extremely complex
one; it is driven by many different dimensions each
dimension has got its own logic. The United States of
America, being a dominant power of the world, has
engaged itself with many nations throughout the
world. Mainly it has engaged itself in those regions of
the world from where it considers any entity could
pose a threat to its interests as well as its dominance.
Washington has remained an influential state.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
CNBC – 29/06/2020

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
The Daily Signal – 29/06/2020

America’s relationship with Germany may never be
the same again, Berlin warns

Despite COVID-19, US Can’t Afford to Cut Defense
Spending

Diplomatic ties between Washington and Berlin have
declined markedly in recent years and Germany’s
foreign minister has appeared to warn that relations
between the two countries may never be the same
again. In the biggest signal yet of how strained
relations have become, Heiko Maas said this weekend
that the alliance with the U.S. — which is important in
terms of economics, defense and security — might
not recover even if President Donald Trump’s rival for
the White House, Democrat Joe Biden, won the
forthcoming election.

As countries across the globe struggle to cope with
the human and economic costs of COVID-19, it is of
grave concern that some in the United States have
advocated for cuts to defense spending in order to
focus on the response to the virus. This is a false
choice. COVID-19 is not the first or only global crisis
that the United States has had to confront, and
history demonstrates that America is able to respond
simultaneously to crises without jeopardizing our
national defense. The United States has already
responded with the largest economic rescue plan.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Forbes – 29/06/2020

The European Defense Industry Just Got €205 Million In Funding
The European Defense Fund, alongside the European Union's (EU) budget, is the European Commission's
primary initiative to support collaborative research and defense capabilities development. On June 15, 2020,
the European Commission agreed to boost the European defense industry with more than €205 million in
strategic financing to 16 pan-European defense industrial projects and three disruptive technology projects.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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