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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.

“

Tanto as Forças de Segurança Pública
quanto

as

empenhadas

forças

na

Armadas

estão

preservação

da

democracia, na observância da Constituição
e no perfeito funcionamento das instituições
nacionais,

a

quem

cabe

encontrar

o

caminho para a solução dessa crise. Mas a
nossa democracia não corre risco.

”

General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas
Bôas, Comandante do Exército, quando
questionado sobre a atual conjuntura política.

Ministério da Defesa

Marinha

Exército

Aeronáutica

As Forças Armadas vão ser empregadas
em ações de Garantia da Lei e da Ordem
(GLO) nos prédios da Esplanada dos
Ministérios e palácios do governo
federal. Serão 1,3 mil militares do
Exército e 200 fuzileiros navais. A
decisão do emprego militar foi feita por
decreto do presidente da República,
Michel Temer, após os atos de
vandalismos contra os prédios da
Esplanada.

No dia 3 de maio, os alunos do Instituto Rio
Branco (IRBr) visitaram a Escola Naval (EN). O
Comandante da Escola Naval, Contra-Almirante
Newton de Almeida da Costa Neto, deu as
boas-vindas e recebeu a comitiva. Em seguida,
o Comandante do Corpo de Aspirantes, Capitão
de Mar e Guerra Belarmino, apresentou a
estrutura organizacional da instituição de
ensino superior mais antiga do País, além das
atividades militares e acadêmicas dos futuros
oficiais da Marinha do Brasil.

No período de 16 a 20 de maio, o
59º
Batalhão
de
Infantaria
Motorizado (59º BI Mtz) realizou o
Exercício de Adestramento em
Operações de Garantia da Lei e da
Ordem (Op GLO), que foi finalizado
com uma atividade que simulou a
reintegração de posse em uma
instalação jurisdicionada à Marinha
do Brasil, pertencente à União.

O Centro de Lançamento de Alcântara (CLA)
iniciou a 1ª Edição do Curso de Preparação para
Operações de Lançamento, módulo I, nesta
semana. A atividade ocorre na organização
militar da Força Aérea Brasileira (FAB),
responsável pelo lançamento e rastreio de
engenhos aeroespaciais, localizada no estado
do Maranhão. O objetivo é capacitar pessoal
técnico a exercer com segurança atividades que
envolvam o lançamento de veículos espaciais a
partir do CLA. O curso também será usado
como iniciação de novos operadores,
colaboradores e clientes do Centro.
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BRASIL E O ENTORNO ESTRATÉGICO: AMÉRICA DO SUL, ATLÂNTICO SUL, COSTA ATLÂNTICA DA ÁFRICA E ANTÁRTICA

The New York Times 17/05/2017

Defensa – 17/05/2017

Police and Protesters in Venezuela Share Common
Grievances

Paraguay autoriza la entrada em el país de Fuerzas
Especiales de Estados Unidos

The police officer, like others interviewed in this
article, spoke on the condition of anonymity for fear
of reprisals from the government, including being
dismissed from a job that pays less than $1.75 a day.
As the battle for Venezuela’s future is fought on its
streets, she says she is caught between a government
she no longer believes in and a protest movement
that has labeled her the enemy.

La Cámara de Senadores de Paraguay aprobó sin
inconvenientes la autorización para el ingreso
temporal del grupo de 23 instructores invitados del
Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos, con
sus respectivos equipos, armamentos y municiones.
En la nota remitida al Senado el pasado 28 de marzo,
se indica que serán utilizados en el Intercambio
Conjunto Combinado o Joint Combined Exchange
Training (JCET).

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
El País – 22/05/2017

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Alarma por el avance de bandas criminales en las
zonas abandonadas por las FARC

Reuters – 22/05/2017
Venezuela holds 5,000 Russian surface-to-air
MANPADS missiles

Una de las conclusiones de un informe al que ha
tenido acceso a EL PAÍS alerta sobre la “preocupante”
situación en los territorios abandonados por las FARC,
que han ido dejando sus áreas de influencia en 242
municipios para agruparse en 26 zonas rurales de
tránsito. “En algunos municipios, se advierte sobre la
presencia de nuevos grupos armados ilegales y
estructura criminales, los cuales tendían interés en
controlar las economías criminales como los cultivos
de coca, la minería ilegal y la extorsión”, señala el
estudio, que va más allá al observar en algunas
regiones el crecimiento de la delincuencia común
hasta calificarlo de “anarquía criminal”.

Venezuela possesses 5,000 Russian-made MANPADS
surface-to-air weapons, according to a military
document reviewed by Reuters, the largest known
stockpile in Latin America and a source of concern for
U.S. officials amid the country's mounting turmoil.
Venezuela's socialist government has long used the
threat of an "imperialist" invasion by the United
States to justify an arms buildup. Much of that
arsenal was obtained from Russia by Venezuela's late
President Hugo Chavez, whose tenure lasted from
1999 until his death in 2013.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

ISS Africa – 23/05/2017
Are ISIS returnees a risk for South Africa?
An estimated 40 000 individuals from 110 countries – including South Africa – travelled to ISIS-held territories
to join the group. Countries are understandably concerned over the security implications of their return. The
UK, Turkey and Sweden are stepping up efforts to identify returning fighters and to develop adequate
responses to the challenge.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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SETORES ESTRATÉGICOS: ESPACIAL, CIBERNÉTICO, NUCLEAR

Bulletin of the Atomic Scientists– 17/05/2017

Fifth Domain – 17/05/2017

A predictable nuclear accident at Hanford

Army is in the market for a cyber range

Last week’s accident at the Hanford Nuclear
Reservation should have come as no surprise. […] It
would be nice to say that Hanford is a unique canker
on the US nuclear landscape, but it is not. It may be
the most contaminated, but it is far from alone. At
the Rocky Flats facility outside Denver, where
workers fashioned Hanford’s plutonium into cores (or
“pits”) for nuclear weapons, there were major fires in
1957 and 1969; each sent plutonium-laced plumes of
smoke over nearby communities.

The Army released a notice this week for market
research regarding a cyber training environment. The
Army’s Program Executive Office for Simulation,
Training and Instrumentation wants market research
that will help inform an acquisition strategy for a
multi-year National Cyber Range Complex (NCRC)
Event Planning and Operations Support contract. This
will support the Test Resource Management Center
mission of providing realistic cybersecurity
environments to support test and evaluation of major
Department of Defense acquisition programs while
also enabling realistic training and certification events
for the Cyber Command’s cyber mission force.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defense One – 18/05/2017
In Urgent Request, US Special Ops Adds 350
Kamikaze Drones to Fight ISIS
And that's not all. The command is also opening a
drone-hacker lab to help keep up with ISIS
weaponeers. […] In its Joint Urgent Operational
Needs Statement, SOCOM requested 325 “Miniature
Aerial Missile Systems,” or LMAMS, by summer. That
delivery has already been completed. AeroVironment
officials confirmed to Defense One that they recently
delivered about 350 Switchblades, a tube-launched
drones outfitted with cameras and cursor-on-target
GPS navigation.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Fifth Domain – 22/05/2017
A change to the cyberthreat
A stark warning was embedded in congressional
testimony a short time ago that has sent shivers
down the backs of most of those involved in cyber
security. The director of the NSA, Adm. Mike Rogers,
in his testimony before Congress, talked about a
couple of changes in cyberattacks that have
substantial implications for all of us! In his testimony,
he reaffirmed that, to date, most cyberattacks are
designed to steal and exfiltrate data.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defense News – 22/05/2017

North Korea says it's ready to deploy, mass-produce new missile
North Korea said Monday it is ready to start mass-producing a new medium-range missile after a weekend test
launch confirmed its combat readiness. It called the missile, capable of reaching Japan and major U.S. military
bases there, an "answer" to U.S. President Donald Trump's policies. The solid-fuel Pukguksong-2 missile flew
about 310 miles and reached a height of 350 miles on Sunday before plunging into the Pacific Ocean. North
Korea's media said more missiles will be launched in the future.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEFESA

Indústria de Defesa & Segurança – 17/05/2017

Comissão Nacional de Energia Nuclear – 17/05/2017

REPERCUSSÃO: O que a imprensa americana está
falando do Super Tucano

Amazul ingressa no Comitê Diretor do RMB e será
coexecutora do empreendimento

Um dos concorrentes para a aquisição do novo avião
de ataque leve para a Força Aérea americana (USAF
– sigla em inglês), o Super Tucano da Embraer ocupa
nesta quarta-feira (17) destaque nas principais
mídias especializadas dos EUA. Desde 2013, a USAF
tem comprado o turboélice brasileiro para seus
parceiros internacionais. Mas, se vencer a
concorrência, está será a primeira vez que uma
aeronave brasileira será operada pela potência
militar. A aeronave, que já atua no Afeganistão, será
vendida ao Líbano em breve e possui certificação da
USAF.

A Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A.
(Amazul), empresa pública pertencente ao Ministério
da Defesa, passará a integrar os Comitês Diretor e
Executivo do Reator Multipropósito Brasileiro (RMB),
sendo também coexecutora técnica, junto com a
Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), das
fases de implantação do empreendimento. O acordo
de cooperação técnica Amazul/CNEN com este
objetivo foi assinado nesta terça-feira (16/5), em São
Paulo.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defesa Net – 22/05/2017
Bumerang: A nova família de blindados sobre rodas
do exército Russo

Plano Brasil – 20/05/2017
Transformação do Exército na Brigada Guarani
No contexto do Processo de Transformação do
Exército Brasileiro, a 15ª Brigada de Infantaria
Mecanizada (15ª Bda Inf Mec), Brigada Guarani, foi
escolhida, em 2013, para ser a pioneira na
transformação das Brigadas de Infantaria
Motorizada em Brigadas de Infantaria Mecanizada,
tendo sido dotada com as modernas Viaturas
Blindadas de Transporte de Pessoal – Média de
Rodas (VBTP-MR) Guarani.

BUMERANG é uma família de blindados russos sobre
rodas, 8x8, que irá substituir a Viatura Blindada
Anfíbia de Transporte de Pessoal BTR-80. O chassi do
BUMERANG é chamado de VPK-7829, sendo lançado
inicialmente nas versões da Viatura Blindada de
Combate de Fuzileiros (VBCFuz) K-17 e da Viatura
Blindada de Transporte de Pessoal (VBTP) K-16. A
blindagem do BUMERANG é toda em aço fundido,
com possibilidade de aplicação de uma camada de
blindagem adicional.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Plano Brasil – 23/05/2017

Kalashnikov investe mais de us$ 70 milhões em modernização de fuzis
O Consórcio Kalashnikov – pertencente ao conglomerado Rostec, corporação estatal da Federação da Rússia que
desenvolve, fabrica e exporta produtos industriais de alta tecnologia para o uso civil e militar – investirá mais de
US$ 70 milhões até o final de 2018 na modernização de sua planta localizada na cidade Izhevsk (Rússia).
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

WWW.ESG.BR

OMNI DEF – ANO 3 EDIÇÃO 016 – MAIO DE 2017 PÁGINA 4

BOLETIM SEMANAL DA
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

OMNI DEF

GEOPOLÍTICA, CONFLITO E COOPERAÇÃO

NHK – 20/05/2017

Aljazeera – 22/05/2017

Two Japanese destroyers arrive in Vietnam

US raid kills ‘seven al-Qeada fighters’ in Yemen

Two destroyers from Japan's Maritime Self-Defense
Force have arrived in southern Vietnam to take part in
US-led joint drills. The destroyers, Izumo and
Sazanami, entered port in Cam Ranh Bay on Saturday.
The destroyers will join other vessels, including the
high-speed transport ship Fall River of the US Navy, in
staging joint exercises for humanitarian support and
disaster responses. The commander of the Izumo
flotilla, Rear Admiral Yoshihiro Goka, says the port call
shows Japan's determination to make further
contribution to peace and stability in the Asia-Pacific
region.

US forces have killed seven suspected members of alQaeda in the Arabian Peninsula (AQAP) during a
ground raid in Yemen, the Pentagon has said. The
operation in the early hours of Tuesday came some
four months after a botched US commando raid
against the group that left more than a dozen
civilians dead. US forces used "a combination of small
arms fire and precision airstrikes" to attack a
compound in the Marib governorate, with the
support of Yemen's authorities, a statement by the
US Central Command said on Tuesday.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
The Independent – 23/05/2017
South Korea fires warning shots at North Korea after
an ‘unidentified object’ flies over DMZ
South Korea has fired into North Korea after an
"unidentified object" was sent towards the country.
South Korea's Joint Chiefs of Staff said in a statement
that the South Korean military bolstered its air
surveillance and broadcast a warning to North Korea in
response to the object. It provided no other details.
The mystery flying object may have been a drone, local
media speculated.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Gulf News – 23/05/2017
Former CIA head to answer questions about Russian
meddling

Former CIA Director John Brennan is set to testify
publicly about the intelligence underpinning the
Obama administration’s conclusion that Russia
interfered in the 2016 election and could shed light
on concerns about the security risk posed by
President Donald Trump’s first national security
adviser, Michael Flynn. Brennan’s testimony before
the House intelligence committee on Tuesday comes
one day after Flynn invoked his constitutional right
against self-incrimination.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Intelnews – 23/05/2017

US forces carry out 100 missions ‘at any given time’ in Africa
Teams of United States Special Forces are carrying out “nearly 100 missions at any given time” in the continent
of Africa, according to American military documents released to the media. Operating under the US Special
Operations Command (USSOCOM), US Special Forces are trained to carry out missions using unconventional
tactics. Much of their work is classified.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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