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O OMNI DEF é uma publicação
semanal de informações sobre
as temáticas de Defesa Nacional
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.

Ministério da Defesa
O ministro da Defesa, Aldo Rebelo,
debateu os desafios e as oportunidades
da base industrial da defesa com o
diretor da Federação das Indústrias de
São Paulo Jairo Candido. No encontro,
na tarde desta terça-feira (19), o
ministro
e
Jairo
Candido,
do
Departamento da Indústria de Defesa
(Comdefesa/Fiesp), também debateram
a legislação da política industrial do
setor.

“ legal, técnica e política para
O Acordo é uma vitória

o Irã. É uma conquista o Irã
não ser mais chamado de
ameaça global.

”

Hassan
Rouhani,
Presidente
da
República Islâmica do Irã, em entrevista
sobre o histórico Acordo Nuclear do Irã.

Marinha

Exército

Aeronáutica

No dia 13 de janeiro, o Subchefe de
Orçamento e Plano Diretor do EstadoMaior da Armada, Contra-Almirante
Paulo Ricardo Finotto Colaço, ministrou
uma aula inaugural para 26 Oficiais
Alunos do Curso de Aperfeiçoamento de
Aviação para Oficiais (CAAVO), com o
tema: “ Aviação Naval: sua História
Centenária, Perspectivas e a Carreira do
Aviador Naval”.

Foi realizada, no dia 15 de janeiro, a solenidade
de passagem de Comando do Centro Conjunto
de Operações de Paz do Brasil (CCOPAB), do
Coronel Jose Ricardo Vendramin Nunes para o
Coronel Carlos Augusto Ramires Teixeira. A
cerimônia foi presidida pelo Comandante da 1ª
Divisão de Exército, General de Divisão Luiz
Eduardo Ramos Baptista Pereira. Estiveram
presentes na solenidade o Almirante de
Esquadra Fernando Eduardo Studart Wiemer e
o 3º Subchefe do Comando de Operações
Terrestres, General de Brigada Glaucio Lucas
Alves.

Treze recomendações para ampliar a
segurança da aviação no Brasil. É esse o
principal resultado da investigação do
acidente com o jato Cessna 560 XLS+
que vitimou sete pessoas em Santos (SP)
no dia 13 de agosto de 2014, entre elas o
candidato à presidência da República,
Eduardo Campos. O relatório final foi
divulgado na tarde de terça-feira
(19/01), logo após ser apresentado para
os familiares das vítimas.
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BRASIL E O ENTORNO ESTRATÉGICO: AMÉRICA DO SUL, ATLÂNTICO SUL, COSTA ATLÂNTICA DA ÁFRICA E ANTÁRTICA
Defensa.com – 15/01/2016

The Guardian – 16/01/2016

Morales ordena un mayor control fronterizo. Acuerdo con
Perú para la vigilancia del lago Titicaca

Venezuela president declares economic emergency as
inflation hits 141%

El Presidente Evo Morales ordenó a las Fuerzas Armadas
que se desplacen a las zonas fronterizas para ejercer un
mayor control en el marco de la lucha contra el crimen
organizado y el narcotráfico. En la reunión habitual con el
Alto Mando Militar, el Presidente de Bolivia exigió que las
Fuerzas Armadas se constituyan en las fronteras para
realizar un mayor control en las localidades fronterizas,
coadyuvando en esta labor a los efectivos policiales.

Venezuelan president Nicolás Maduro has declared an
economic emergency, seeking broad powers to address a
crippling recession in the oil-dependent country after
official figures showed that inflation has spiralled to 141%.
The vaguely worded decree would grant Maduro
extraordinary powers for two months to rule on economic
matters but must be approved by the National Assembly,
now under control of the opposition, where he gave his
state of the nation address late Friday.

Para noticia completa CLIQUE AQUI.

Para noticia completa CLIQUE AQUI.
Reuters – 17/01/2016

Agência Brasil – 18/01/2016

Nigeria's Buhari requests withdrawal of 2016 budget to
make changes

Pelo menos quatro pessoas morrem em ataque do Boko
Haram em Camarões

Nigerian President Muhammadu Buhari has written to
parliament requesting the withdrawal of the 2016 budget
in order to make changes, sources at the presidency and
Senate said on Sunday. Buhari unveiled the budget for
Africa's biggest economy in December, which included a
tripling of capital expenditure, as the continent's top oil
exporter tries to overcome its worst economic crisis in
years caused by the fall in crude prices.

Pelo menos quatro pessoas morreram hoje (18) num
atentado suicida feito pelo grupo extremista Boko Haram
numa mesquita em Nguetchewe, na Região Norte de
Camarões e próximo da fronteira com a Nigéria, informou
uma fonte do Exército camaronês. “Um rapaz com cerca
de 12 anos foi identificado por membros do comitê de
vigilância, que pediram ao jovem que tirasse o seu casaco,
mas ele se recusou.

Para noticia completa CLIQUE AQUI.

Para noticia completa CLIQUE AQUI.

DefesaNet – 18/01/2016

Diário de Notícias – 19/01/2016

BRICS - Os emergentes submergiram

Brasil terá o pior PIB entre as principais economias do
mundo, prevê FMI

Em 2011, quando a sigla Bric foi criada pelo economista
inglês Jim O´Neill para designar os emergentes, Brasil,
Rússia, Índia e China (mais tarde, a África do Sul
acrescentaria o "S" ao termo), analistas previam que esses
países avançariam em ritmo maior do que o restante do
mundo e que, embora não formassem um bloco
econômico, teriam força suficiente para impulsionar o
crescimento global. Exatos 15 anos depois, a realidade é
bem diferente.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) voltou a piorar as
previsões para a economia brasileira e vê o Produto
Interno Bruto (PIB) do País encolhendo 3,5% este ano, o
pior desempenho entre os principais países do mundo...
Para 2017, a aposta é de estagnação, com crescimento
zero, ante previsão de expansão de 2,3% do relatório
anterior do FMI, divulgado em outubro, durante sua
reunião anual.

Para noticia completa CLIQUE AQUI.

Para noticia completa CLIQUE AQUI.
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SETORES ESTRATÉGICOS: ESPACIAL, CIBERNÉTICO, NUCLEAR
The New York Times – 14/01/16

The New York Times – 17/01/2016

Nuclear Facilities in 20 Countries May Be Easy Targets for
Cyberattacks

Iran Complies With Nuclear Deal; Sanctions Are Lifted

Twenty nations with significant atomic stockpiles or
nuclear power plants have no government regulations
requiring minimal protection of those facilities against
cyberattacks, according to a study by the Nuclear Threat
Initiative.

The United States and European nations lifted oil and
financial sanctions on Iran on Saturday and released
roughly $100 billion of its assets after international
inspectors concluded that the country had followed
through on promises to dismantle large sections of its
nuclear program.

Para o artigo completo CLIQUE AQUI.
Para acessar a notícia completa CLIQUE AQUI.
Terra – 17/01/2016

The Space Review – 18/01/2016

UE diz que acordo nuclear oferece oportunidade para
resolver conflito sírio

China’s new space threat and the justification of US preemptive self-defense

A chefe da diplomacia europeia, Federica Mogherini,
ressaltou em comunicado que a guerra na Síria alcançou
hoje "um novo nível de violência", dado que mais de 400
pessoas, entre elas mulheres e crianças, foram
supostamente sequestradas ou assassinadas pelo Estado
Islâmico (EI). "Se for confirmada a informação, esses
terríveis atos deixam claro mais uma vez que é hora de pôr
fim à guerra civil, já em seu quinto ano, e que todos dentro
e fora da Síria devem unir suas forças para eliminar a
ameaça do Estado Islâmico", afirmou.

The US has long been avoiding the sensitive issue of preemptive self-defense in space, which is exercised before a
space attack has actually started. However, facing a new
game-changing threat under development in China and
Russia, the US must address the issue and let the world
know its position now. Bringing the issue up on the eve of
pre-emption would be too late and could lead to a war
both sides would want to avoid.
Para ler o artigo completo CLIQUE AQUI.

Para acessar a notícia completa CLIQUE AQUI.
The Finantial Times – 19/01/2016
National Defense – 18/01/2016
Aerospace Industry Rethinking How to Build Military
Aircraft
“Exploratory teams” of government officials periodically
are seen in this part of southern California, checking the
pulse of the aerospace industry at a time when the
Pentagon is under growing pressure to innovate and can
no longer afford to do business as usual. The changing
defense market is putting the squeeze on companies that
design and build cutting-edge aircraft.
Para acessar a notícia completa CLIQUE AQUI.

WWW.ESG.BR

Cyber attacks set to jump in 2016 after Iran deal, Israel
warns
A senior Israeli military figure has predicted the world
would see a new wave of cyber attacks in 2016 because
nation states with the capacity to wreak havoc on
computer networks will take the “gloves off” following the
nuclear agreement with Iran. Cyber attacks on power
plants in Ukraine and banks in Turkey last month could be
a foretaste of those to come, the commander of the Israeli
military unit that handles communications, computing and
cyber defence said.
Para acessar a notícia completa CLIQUE AQUI.
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Embraer – 14/01/2016

Contas Abertas – 15/01/2016

Embraer entrega 221 aeronaves em 2015, maior volume
em cinco anos

Investimentos da Defesa foram os mais afetados pelo
ajuste fiscal

A Embraer entregou 33 jatos para o mercado de aviação
comercial e 45 para o de aviação executiva, sendo 25 jatos
leves e 20 jatos grandes, ao longo do quarto trimestre de
2015 (4T15). Assim, a Empresa encerrou o ano com101
aeronaves entregues para o mercado de aviação comercial
e 120 para o mercado de aviação executiva, sendo 82 jatos
leves e 38 jatos grandes.

Com o orçamento engessado pelas despesas obrigatórias,
obras e compras de equipamentos foram o principal alvo
do ajuste fiscal em 2015. No total, 26 órgãos superiores
sofreram retração nos investimentos em 2015. No
entanto, o mais afetado foi o Ministério da Defesa.
Para noticia completa CLIQUE AQUI.

Para arquivo completo CLIQUE AQUI.

Defesanet – 18/01/2016

Tecnologia & Defesa – 18/01/16

Modernização da Força de Mobilidade Aérea do Exército
Brasileiro

Primeira antena do SGDC é instalada em Brasília

O Exército do Brasil está modernizando a frota de 34
helicópteros AS 365 K-Pantera usada pelas Forças Armadas
desde 1989. Com as atualizações, os helicópteros ganharão
a designação de AS 365 K2-Super Panteras. A revitalização
dos helicópteros aumenta sua potência em 40% e estende
sua vida útil por 25 anos.
Para noticia completa CLIQUE AQUI.

Esta semana foi concluída a instalação da primeira antena
que fará o controle do Satélite Geoestacionário de Defesa
e Comunicações Estratégicas (SGDC), o primeiro veículo
espacial do tipo totalmente controlado pelo Governo
brasileiro. O projeto é uma parceria entre os ministérios da
Defesa (MD) e das Comunicações (MC) e envolve
investimentos da ordem de R$ 1,7 bilhão. A previsão atual
é para que o SGDC seja lançamento até o final de 2016.

Para noticia completa CLIQUE AQUI.

Infodefensa – 20/01/2016
La Mayor Andrea de los Santos, Segundo Jefe del Cuartel General del Comando General del Ejército Uruguayo
Marca un hito en la historia de la Institución al convertirse en la primera mujar en asumir un puesto de comando.
“Cuando entré en la Escula Militar me fui poniendo ciertas metas, como ser Jefe de Sección o Comandante de Compañía y
ahora ocupar una comandancia es un privilegio para mí”, indicó la Mayor.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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Foreign Affairs – Janeiro/Fevereiro de 2016

Washington Quarterly – 14/01/2016

The European Disunion - How the Continent Lost Its Way

After TPP: the Geopolitics of Asia and the Pacific

The EU is under siege. The arrival of hundreds of thousands
of refugees from Afghanistan, Iraq, and Syria has tested
the single-border principle at the core of the union. The
ongoing financial crisis in Greece has strained the single
currency. The United Kingdom will soon hold a referendum
on whether or not to exit the EU. The survival of an EU
with a single border, a single currency, and a stable
membership appears less likely than ever before.

Over five years in the making, the Trans-Pacific
Partnership, or TPP, was the world’s most ambitious trade
initiative in over two decades, and its completion deserved
celebration. But the inking of the deal on October 5, 2015,
raised more questions than it answered: What did the
6,000-plus pages of the agreement contain? What would
the economic benefits and costs prove to be? What are the
geopolitical implications?

Para noticia completa CLIQUE AQUI.

Para artigo completo CLIQUE AQUI.

Wall Street Journal – 14/01/2016

War on the rocks – 18/01/2016

There’s More Volatility to Come in China

The urgent need for real national strategy

Global financial markets have been rattled by the extreme
volatility in China’s equity markets and by pressures for the
yuan to depreciate more than just a few percentage
points. Some observers interpret the turbulence as
evidence of a possible economic collapse with global
repercussions. Others believe Beijing intends to use
currency depreciation to buoy up exports, potentially
triggering rounds of competitive devaluations. Both
perceptions are largely misguided.

Strategy is an act of imagination. Strategic planning is
important because it forces government bureaucracies to
think imaginatively about how the world works and what
the nation can achieve. Strategic planning creates space
for leaders to articulate priorities, and match diverse
capabilities to overarching goals. When done well, it allows
powerful governments to become forward-looking
international agenda-setters, avoiding the all-too-frequent
tendency to react to emerging crises in piecemeal fashion.

Para noticia completa CLIQUE AQUI.

Para noticia completa CLIQUE AQUI.

The New York Times – 18/01/2016
A Safer World, Thanks to the Iran Deal

Brookings Institute – 19/01/2016

This is a moment many thought would never come: Iran
has delivered on its commitment under a 2015 agreement
with the United States and other major powers to curb or
eliminate the most dangerous elements of its nuclear
program. The world is now safer for this.The International
Atomic Energy Agency verified on Saturday that Iran has
shipped over 8.5 tons of enriched uranium to Russia so
Iran can’t use that in bomb-making, disabled more than
12,000 centrifuges and poured concrete into the core of a
reactor at Arak designed to produce plutonium.

Why there are no good policy options on Syria
If the Syrian conflict is a Gordian knot, so too is U.S. policy
on the conflict. Secretary of State John Kerry’s persistent
efforts to promote a diplomatic solution continue, while
President Obama scrapped U.S. initiatives to arm local
factions. Candidates for the Commander-in-Chief job,
meanwhile, have advocated everything from safe havens
to ground troops to “carpet bombing.” What are U.S.
options in Syria, actually?
Para noticia completa CLIQUE AQUI.

Para noticia completa CLIQUE AQUI.
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