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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 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.

“

Eles estão se preparando para novos
testes de um míssil de longo alcance.
Eles
até
nos
deram
cálculos
matemáticos que eles acreditam que
provam que o míssil pode atingir a
costa oeste dos Estados Unidos. Até
onde sabemos, eles pretendem lançar
mais um míssil de longo alcance no
futuro próximo. E, no geral, o humor
deles é bem beligerante.

”

Anton Morozov, membro do comitê de relações
internacionais da Duma russa, quando de visita
oficial a Pyongyang.

Ministério da Defesa

Marinha

Exército

Aeronáutica

Estão abertas as inscrições para o XVI Curso de
Extensão em Defesa Nacional (CEDN), que
será realizado entre os dias 6 e 10 de
novembro, na Universidade Federal de Goiás,
em Goiânia/GO. O objetivo do Curso é ampliar
o envolvimento da sociedade brasileira nos
assuntos de Defesa Nacional e consolidar a
importância do tema para o País. O curso é
gratuito e destinado a alunos de graduação e
pós-graduação, além de pessoas interessadas
na temática da Defesa Nacional. As inscrições
devem ser feitas, até o dia 3 de novembro
pelo site: http://cedn.defesa.gov.br/.

No dia 03 de outubro, o Comandante do 8º
Distrito Naval, Vice-Almirante Antonio
Carlos Soares Guerreiro, recebeu a
premiação da 16ª Edição do Prêmio
“Marcas de confiança” da Revista Seleções
Reader’s Digest em São Paulo (SP). A
premiação registra a presença das Forças
Armadas em 1º lugar na categoria de
Instituição dentre as Marcas de Confiança.
A pesquisa aconteceu nos meses de maio
e junho desse ano, e foi realizada com a
Parceria do Instituto Datafolha.

O 12º Batalhão de Infantaria e a Polícia Militar de
Minas Gerais reverenciaram, neste dia 5 de outubro,
os heróis que tombaram durante a Revolução de
1930, na Capital mineira. Uma cerimônia militar,
presidida pelo General de Divisão Henrique Martins
Nolasco Sobrinho, Comandante da 4ª Região Militar
(4ª RM), e com as presenças do Comandante da
Academia de Polícia Militar de Minas Gerais, Coronel
PMMG Robson José de Queiróz, e convidados,
relembrou a atitude heroica dos militares da época,
tanto do 12º Regimento de Infantaria, quanto da
Força Pública Mineira, que, no mais profundo
sentimento de cumprimento do dever, disciplina,
espírito de sacrifício e, acima de tudo, fé no
juramento, foram colocados em trincheiras opostas.

O Presidente da República, Michel Temer, e ministros
de Estado visitaram as instalações do Centro de
Lançamento de Alcântara (CLA), no Maranhão, nesta
quinta-feira (05/10). O Comandante da Aeronáutica,
Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato,
acompanhou a comitiva, que também contou com a
presença de oficiais-generais e militares das três
Forças Armadas. Fizeram parte da delegação que
acompanhou o presidente os ministros da Defesa, Raul
Jungmann;
do
Planejamento,
Gestão
e
Desenvolvimento, Dyogo Oliveira; das Relações
Exteriores, Aloysio Nunes; do Meio Ambiente, Sarney
Filho; da Secretaria de Governo, Antonio Imbassahy;
do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio
Etchegoyen; e a Advogada-Geral da União, Grace
Mendonça.
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ESPECIAL: CRISE INSTITUCIONAL NA REPÚBLICA BOLIVARIANA DA VENEZUELA

Infodefensa – 27/09/2017

Ministério Público Federal – 02/10/2017

El Ejército de Venezuela avanza en la repotenciación
de sus medios blindados

MPF, DPU e DPE vão à Justiça para garantir abrigo
emergencial a índios venezuelanos em Belém (PA)

El Ejército de Venezuela “avanza a pasos agigantados”
en la repotenciación de los sistemas blindados AMX-13
, AMX-30 , Scorpion 90 y Dragoon 300 , según
comunicó el 8º Cuerpo Logístico de ese componente
militar. El Ejército venezolano viene ejecutado, desde
hace más de tres años, un plan de recuperación y
modernización de la casi totalidad de sus medios
blindados de procedencia occidental adquiridos a
partir de la década de los años setenta y que se
estimaba iban a ser desincorporados un vez que se
iniciara el arribo de material ruso comprado en 2009.

O Ministério Público Federal (MPF), a Defensoria
Pública da União (DPU) e a Defensoria Pública do
Estado (DPE) entraram na Justiça com ação que pede
decisão urgente para garantir abrigo emergencial em
Belém (PA) aos indígenas Warao, da Venezuela.
Desde julho, 51 indígenas chegaram e permanecem
no município, a maioria sem abrigo ou em ambientes
totalmente precários, em áreas de prostituição e
tráfico de drogas.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Diário de Notícias – 02/10/2017

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

OEA pede "sanções mais fortes e gerais" contra o
Governo de Nicolás Maduro

Defensa – 02/10/2017

Lo que básicamente se produjo durante la corta
ceremonia fue la entrega de las actas de la nueva
puesta en funcionamiento de la flota de Mi-35M2
Caribe, según las fotos difundidas por Ejército
Bolivariano estos helicópteros de ataque habrían sido
sometidos a un completo overhaul en alguna de las
plantas de Russian Helicopters, tras llegar a Rusia los
helicópteros transportados por vía aérea.

O secretário-geral da Organização de Estados
Americanos (OEA), Luís Almagro, instou hoje a
comunidade internacional a avançar com "sanções
mais fortes e gerais" contra o Governo do Presidente
da Venezuela, Nicolás Maduro. O mesmo responsável
lembrou que as sanções "mais fortes e gerais"
externas foram eficazes em casos com o apartheid,
na África do Sul, e que permitiriam que a Venezuela
regressasse ao caminho da democracia, sublinhando
que também a oposição venezuelana deve ser "forte"
para fazer pressão interna.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

El Ejército Bolivariano reactiva su flota de
helicópteros de combate Mil Mi-35

O Globo – 03/10/2017
Maduro denuncia plano para atacar serviços básicos na Venezuela
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, denunciou nesta segunda-feira um suposto plano de atentado
contra os serviços de água, eletricidade e distribuição de gasolina no país, que vinculou a líderes opositores,
sem identificá-los, e aos Estados Unidos. Maduro disse que as autoridades pegaram "um grupo" com "as mãos
na massa", mas não informou quantas pessoas teriam sido presas.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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BRASIL E O ENTORNO ESTRATÉGICO: AMÉRICA DO SUL, ATLÂNTICO SUL, COSTA ATLÂNTICA DA ÁFRICA E ANTÁRTICA

United Nations News Center – 27/09/2017

Defensa – 28/09/2017

New UN Mission begins operation; focus on
reintegrating ex-fighters

El mayor buque oceanográfico de Argentina,
camino del Mar del Plata

The second post-conflict United Nations mission in
Colombia has started its operations, succeeding the
UN entity which was mandated to verify the
implementation agreement between the Colombian
Government and the Revolutionary Armed Forces of
Colombia-People’s Army (FARC-EP) concerning the
ceasefire and cessation of hostilities, and laying down
of arms. Across the country, the Mission will have ten
regional offices and will continue to maintain
presence at the twenty-six Territorial Area for
Training and Reincorporation.

El buque de investigación pesquera “Victor
Angelescu” se encuentra actualmente al sur de
Cabo Verde camino de su destino en Argentina,
concretamente el Mar del Plata, donde tiene
previsto llegar entre el 5 y el 10 de octubre. Con
52,80 metros de eslora, una manga de 12,80
metros y capacidad para transportar a 15
marineros y 17 científicos, es el mayor buque
oceanográfico del que dispondrá Argentina y será
empleado en investigación pesquera.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

El País – 01/10/2017

BBC Mundo – 30/09/2017
Hijos de la revolución cubana y católicos: cómo es la
guerrilla colombiana del ELN y qué la diferencia de
las FARC
Aún cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias
(FARC) estaban activas, el ELN no era simplemente la
segunda guerrilla más grande del país. Sí era más
pequeña en escala. Fuentes del gobierno estiman en
torno a 1.500 el número de guerrilleros armados del
ELN, al tiempo que de las FARC se desmovilizaron más
de 10.000 personas, entre guerrilleros y milicianos,
tras el acuerdo de paz.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

El primer día del cese al fuego entre el Gobierno de
Colombia y el ELN
El ELN se somete por primera vez a un cese bilateral
desde que se levantó en armas en julio de 1964.
Hasta ahora, se habían decretado treguas
unilaterales y de corta duración. Lo que empieza este
domingo es histórico. El objetivo del alto el fuego,
según el texto suscrito por Juan Camilo Restrepo,
negociador del Ejecutivo, y Pablo Beltrán, máximo
líder del ELN, consiste en “mejorar la situación
humanitaria de la población”.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Infodefensa – 02/10/2017
Chile informa a Bolivia de que el desminado en la frontera común está al 80%
El ministro de Defensa de Bolivia, Reymi Ferreira, indicó que Chile informó al Gobierno boliviano que se
desminó 80% de la frontera común en el marco del Tratado de Ottawa. "Chile, a través de su cónsul general en
Bolivia, hizo conocer el comunicado oficial sobre estas actividades de desminado", declaró Ferreira a la prensa
el pasado 27 de septiembre. Señaló Ferreira que el reporte chileno establece que se desmontó 80% de 181.000
minas antipersonales y antitanques que sembraron en la frontera con Bolivia.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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SETORES ESTRATÉGICOS: ESPACIAL, CIBERNÉTICO, NUCLEAR
The Diplomat – 28/09/2017

Bulletin of the Atomic Scientists – 28/09/2017

Russia Tests Topol-M Intercontinental Ballistic
Missile

The effects of a single terrorist nuclear bomb

Russia’s Strategic Missile Forces (SMF) test-fired a
Topol-M intercontinental ballistic missile (ICBM) from
the Kapustin Yar testing range in the southern
Astrakhan region, the Russian Ministry of Defense
(MoD) announced on September 26. “The goal of the
launch was to test advanced ballistic missile
warheads,” a Russian MoD spokesperson told TASS
news agency. The missile’s warhead successfully
destroyed a maneuver target at the Sary-Shagan
range in Kazakhstan. The data gathered from the
launch will be used to develop advanced anti-missile
defense penetration aids, the spokesperson added.

The escalating threats between North Korea and the
United States make it easy to forget the “nuclear
nightmare,” as former US Secretary of Defense
William J. Perry put it, that could result even from the
use of just a single terrorist nuclear bomb in the heart
of a major city. At the risk of repeating the vast
literature on the tragedies of Hiroshima and
Nagasaki—and the substantial literature surrounding
nuclear tests and simulations since then—we attempt
to spell out here the likely consequences of the
explosion of a single terrorist nuclear bomb on a
major city, and its subsequent ripple effects on the
rest of the planet.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defense News – 29/09/2017

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Military Times – 30/09/2017

Can North Korea shoot down a US military aircraft?
At a news conference in New York on Monday, North
Korea’s foreign minister accused U.S. President
Donald Trump of declaring war via Twitter, and the
minister threatened to shoot down U.S. Air Force
bombers conducting flights near the Korean
Peninsula. Ri Yong Ho told reporters that his country
“reserves the right to shoot down United States
strategic bombers even when they’re not yet inside
the airspace border of our country.”
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Pentagon: Airstrikes killed 3 Islamic State drone
experts
The U.S. military says it has killed three men who
played key roles in developing, building and
modifying Islamic State drones. Col. Ryan Dillon, a
spokesman for the U.S.-led military coalition in
Baghdad, told reporters at the Pentagon Thursday
that the three were killed in a series of U.S. airstrikes
in Syria in mid-September. Dillon says two of the men
were responsible for manufacturing and modifying
commercially produced drones.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Fifth Domain – 02/10/2017
Here’s how the Army wants to integrate cyber, EW into operational formations
The Army is continuing to evolve concepts to fight and win in future operating environments, which will
increasingly involve digital means of combat effects. What will these capabilities look like, and how will they
impact the overall force structure? The Army is building integrated cyber and electromagnetic activities, or
CEMA, cells into every operational formation.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEFESA

Folha de São Paulo – 27/09/2017

Ministério da Defesa – 27/09/2017

EUA avaliam contraproposta brasileira para uso da
base de Alcântara

Indústrias de Defesa que quiserem se instalar no
Centro-Oeste contarão com financiamento de fundo
constitucional

O Departamento de Estado americano está avaliando
uma contraproposta brasileira para o uso da base de
lançamento de foguetes de Alcântara, no Maranhão.
[...] A primeira proposta, feita pelos EUA, havia sido
redigida há 15 anos. "Este acordo não passou em
nosso Congresso porque, talvez, era um
procedimento mais intrusivo do que o justificável
para a proteção da propriedade intelectual, da
informação e dos equipamentos, que são sensíveis e
podem se prestar tanto para fins pacíficos como para
fins militares", disse o embaixador do Brasil nos
Estados Unidos, Sergio Amaral.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defesa e Segurança – 29/09/2017
Jungmann cobra apoio internacional para
desenvolvimento de tecnologia nuclear no Brasil

Plano Brasil – 28/09/2017
IPEN e CTMSP prontificam novo elemento
combustível para o Reator Multipropósito Brasileiro
O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
(IPEN) e o Centro Tecnológico da Marinha (CTMSP)
prontificaram o primeiro combustível nuclear para o
Reator Multipropósito Brasileiro (RMB). Este marco
confirma a capacitação tecnológica do Brasil na área
nuclear, produzindo combustível metálico com
urânio enriquecido a 19,9% a ser testado dentro do
reator do IPEN/MB-01 dentro das etapas de
qualificação exigidas CNEN.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

O Conselho Deliberativo da Superintendência de
Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO)
aprovou, por unanimidade, nesta quarta-feira a
proposta feita pelo Ministério da Defesa no sentido
de permitir o financiamento de indústrias de defesa
com recursos do Fundo Constitucional do CentroOeste (FCO) e do Fundo de Desenvolvimento do
Centro-Oeste (FDO).

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, cobrou apoio
internacional para o desenvolvimento de tecnologia
nuclear no Brasil durante o XIV Forte de Copacabana,
seminário internacional que discute parcerias entre a
América do Sul e a Europa. “No Brasil, (a
transferência da tecnologia nuclear) tem sido muito
dificultada, quando não impedida, por nações do TNP
(Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares)”,
disse lembrando que uma das diretrizes do
documento é a transferência tecnológica para usos
pacíficos.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

UOL – 02/10/2017
Comandante do Exército diz que insegurança jurídica pode inibir ação de tropas no Rio
Após as Forças Armadas participarem de uma ação de cerco na favela da Rocinha durante uma semana no Rio
de Janeiro, o comandante do Exército, general Eduardo Dias da Costa Villas Bôas, afirmou ao UOL que deve
ocorrer um maior diálogo com a sociedade sobre os possíveis efeitos colaterais de um enfrentamento efetivo
ao crime organizado pelas Forças Armadas.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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Reuters – 02/10/2017

RT – 03/10/2017

U.S.directly communicating with North Korea, seeks
dialog

Putin to meet new Saudi King in Moscow

The United States said on Saturday it was directly
communicating with North Korea on its nuclear and
missile programs but Pyongyang had shown no interest
in dialogue. The disclosure by U.S. Secretary of State
Rex Tillerson during a trip to China represented the first
time he has spoken to such an extent about U.S.
outreach to North Korea over its pursuit of a nucleartipped intercontinental ballistic missile.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
CNN – 03/10/2017

Russian President Vladimir Putin will meet the king of
Saudi Arabia, Salman bin Abdulaziz Al Saud, on
Thursday to discuss the situation in the Middle East
and North Africa, the Kremlin press service said on
Tuesday. The meeting will focus on untangling the
ongoing conflicts in the regions, as well as on various
aspects of cooperation between Russia and Saudi
Arabia. Several documents are expected to be signed
during the meeting.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
El Mundo – 03/10/2017

Afghanistan to have armed civilian groups to fight
militants

EEUU expulsa a 15 dipomáticos cubanos tras los
“ataques acústicos” en La Habana

President Donald Trump said Tuesday that the US will
"be talking about gun laws as time goes by" in the wake
of the Las Vegas shooting, the nation's deadliest in
modern history. "Look, we have a tragedy ... and what
happened in Las Vegas is in many ways a miracle. The
police department has done such an incredible job,"
Trump said at the White House before he left for
Puerto Rico. The President was asked about a gun bill
currently making its way through the House that would
loosen restrictions on purchasing gun silencers. Trump
said that he would talk about that later.

El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes la
expulsión del país de 15 diplomáticos de la embajada
de Cuba en Washington, como consecuencia de los
misteriosos "ataques" acústicos contra su personal en
La Habana.En una nota oficial, el Secretario de
Estado, Rex Tillerson, informó que su oficina
comunicó a la embajada cubana "la orden de salida
de 15 de sus diplomáticos en su embajada en
Washington", aunque no responsabiliza a Cuba por
los ataques a su personal.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
DW – 03/10/2017

EU-NATO hybrid thread center launched in Finland
The EU and NATO have teamed up in Europe's far north to fight hybrid threats from "tweets to tanks". A new
center of excellence focuses on resilience to menaces from little green men to huge humanitarian catastrophes.
Hybrid threats require hybrid resistance and now the European Union and NATO have established their first
joint center to counter the multifaceted menaces to the stability of their members. Finland is the host of the
new European Center of Excellence (CoE) for Countering Hybrid Threats, a facility officially inaugurated by
NATO Secretary General Jens Stoltenberg and EU High Representative Federica Mogherini.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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