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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.

sendo ameaçados
“ Estamos
descaradamente pelo império

mais criminoso que já existiu e
temos a obrigação de nos
preparar para garantir a paz.
Para obter a prosperidade é
necessário ter os fuzis, os
mísseis e os tanques bem
lubrificados, preparados (...)
para defender cada palmo do
território venezuelano.

”

Nicolás Maduro, presidente da República
Bolivariana da Venezuela, sobre as ameaças de
intervenção estadunidense em seu país.

Ministério da Defesa
Em visita do presidente da República, Michel Temer,
e comitiva, hoje, ao Centro de Lançamento de
Alcântara, no Maranhão, foi apresentado um novo
modelo de governança do Programa Espacial
Brasileiro, que prevê a criação de um Conselho
Nacional do Espaço (CNE), de um Comitê Executivo
do Espaço (CEE) e o reposicionamento da Agência
Espacial Brasileira na estrutura de governo.
Resultante de um grupo de trabalho interministerial,
integrado pelos Ministérios da Defesa (MD) e da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC), o Conselho Nacional do Espaço poderá
elevar o status das atividades espaciais brasileiras ao
nível de Estado, dando maior dinamismo às decisões
voltadas ao Programa Espacial.

Marinha

Exército

Aeronáutica

A Marinha do Brasil, por meio do
Comando do 4º Distrito Naval,
participou
de
diversos
eventos
comemorativos ao Círio de Nazaré 2017,
em Belém (PA). Pela 18ª vez, teve a
tarefa de conduzir, de Icoaraci à Belém,
a imagem peregrina de Nossa Senhora
de Nazaré – Padroeira dos paraenses, a
bordo do Navio Hidroceanográfico (NHo)
“Garnier Sampaio”, por ocasião da
romaria fluvial realizada no dia 7 de
outubro.

Um total de 14.026 pessoas concluiu a
inscrição no processo seletivo da 5ª Região
Militar (5ª RM) para Oficial Técnico
Temporário, Sargento Técnico Temporário
e Cabo Especialista Temporário. O
montante é quase 10 vezes superior ao
efetivo inscrito nos anos anteriores. O
aumento significativo desse número se deu
pela modificação do processo seletivo que
passou a ser online. Agora, o candidato
preenche uma tabela disponível no site da
5ª RM, onde anexa toda a documentação
comprobatória.

Entrou em vigor nesta quinta-feira (12/10), o
resultado do maior projeto de restruturação de
um espaço aéreo controlado já empreendido no
País: a implementação da chamada Navegação
Baseada em Performance (PBN – Performance
Based Navigation) no Sul do Brasil realizada
pelo Departamento de Controle do Espaço
Aéreo (DECEA). O primeiro voo a ser
beneficiado com as mudanças foi de uma
aeronave da Força Aérea Brasileira que
realizava um transporte de órgãos para
transplante e que decolou de Dourados (MS)
para Guarulhos (SP), ingressando na Terminal
São Paulo às 2h25.
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ESPECIAL: CRISE INSTITUCIONAL NA REPÚBLICA BOLIVARIANA DA VENEZUELA

Infodefensa – 04/10/2017

Miami Herald – 04/10/2017

Venezuela gradúa a los primeros operadores
militares de drones

Venezuela raises possibility of Russian military help
to counter US

El Comando de Defensa Aeroespacial Integral ( Codai )
llevó a cabo el Primer curso básico de pilotos de
vectores aéreos remotos , en el que participaron 13
efectivos de la Fuerza Armada Nacional ( FAN ) y un
funcionario
de
la
Dirección
General
de
Contrainteligencia Militar , quienes se convertirán en
los primeros instructores de vuelo de estos medios
aéreos remotamente tripulados. Según ha publicado
Infodron.es , el curso fue auspiciado por el Comando
Estratégico Operacional de la FAN ( Ceofanb ) (…)

Venezuelan President Nicolás Maduro on Wednesday
raised the possibility of getting military support from
Russia to boost its defensive capabilities after
President Donald Trump threatened to use force
against the South American nation. Speaking at an
energy forum in Moscow, Maduro said his
administration will discuss increased military
cooperation with the Russian government during his
visit this week.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Infodefensa – 08/10/2017

CÑN en español – 09/10/2017

La Armada de Venezuela busca consolidar una nueva
doctrina logística

5 preguntas para entender las elecciones de este
domingo en Venezuela

La Armada de Venezuela está llevando a cabo el
Primer seminario de apresto operacional , cuyo
propósito es permitir la consolidación de una nueva
doctrina logística operacional cubriendo todos los
ámbitos de actuación con “niveles altos de certeza,
donde cada unidad militar será capaz de cumplir
exitosamente su misión”. El acto de inauguración se
realizó a finales del pasado mes de septiembre y fue
encabezado por el comandante general de la Armada,
almirante Edglis Herrera Balza. Bajo el epígrafe ¿Qué
se debe hacer ante una situación de conflicto?

El país regresará a las urnas este domingo 15 de
octubre, luego de que la Asamblea Constituyente
adelantara las elecciones previstas para diciembre, a
través de un decreto. La presidenta de este
organismo, Delcy Rodríguez, señaló en su momento
que el objetivo era “defender y consolidar la paz y la
tranquilidad ganada”. Pero, ¿qué van a elegir los
venezolanos?, ¿cuántos pueden votar?, ¿qué
condiciones tiene esta jornada electoral?
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Infodefensa – 09/10/2017
La Guardia Nacional de Venezuela incorpora 5.890 efectivos profesionales
El acto fue presidido por vicepresidente sectorial de Soberanía, Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder
Popular para la Defensa, general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino López, quien destacó que “el guardia
nacional está presente combatiendo el narcotráfico, el contrabando de extracción, en tareas de apoyo a la
seguridad ciudadana, en el resguardo de los bosques, en los espacios acuáticos, en los puestos fronterizos (…)

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

Foreign Affairs – 03/10/2017

International Crisis Group – 05/10/2017

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

Niger Clash Kills U.S. and Nigerien Troops

On September 13, U.S. President Donald Trump
issued a memorandum rebuking a number of Latin
American and Asian countries for their role in the
international drug trade. Trump reserved a special
warning for Colombia, which he noted had seen an
“extraordinary growth of coca cultivation and cocaine
production over the past 3 years.” Although the
United States did not designate Colombia under
section 706(2)(A) of the Foreign Relations
Authorization Act (…)
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Infodenfesa – 07/10/2017
Chile inaugura centro de entrenamiento para el
Torch de Elbit

La unidad a cargo de este centro es la Compañía de
Simulación de Mando y Control y su misión es
instruir, capacitar y certificar en el uso de este nuevo
material a los operadores del Torch que en Chile ha
recibido la denominación de Sistema de
Telecomunicaciones de los Órganos de Maniobra
Terrestre STOMT-Baquedano.El sistema de mando y
control Torch es una solución tecnológica de
ElbitSystems que facilita las operaciones en tiempo
real y proporciona a sus usuarios un mejor
rendimiento operativo en el campo de batalla.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

According to U.S. and Nigerien security sources, on
4 October 2017 a mixed patrol of U.S. and Nigerien
special forces was ambushed near TongoTongo, a
village located in the Tillabery region (about 120km
north of the capital, Niamey), a few kilometres
from the border with Mali. As noted, the attack
against U.S. soldiers was a first for this region. It is
likely to lead to increased military operations
against the Islamic State in the Greater Sahara, the
JNIM and other associated groups, with both
French and U.S. support.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
MercoPress – 08/10/2017
Guyana en route to become a top oil producer in
Latin America
Exxon Mobil Corp. has discovered more oil on the
Staborek block offshore Guyana, northeast South
America, with the Turbot-1 well. ExxonMobil affiliate
Esso Exploration and Production Guyana Ltd. began
drilling the Turbot-1 well on Aug. 14, 2017, and
encountered a reservoir of 23 m of high-quality, oilbearing sandstone in the primary objective. Steve
Greenlee, president of ExxonMobil Exploration Co.,
said: “The results from this latest well further
illustrate the tremendous potential we see from our
exploration activities offshore Guyana.”
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Diário de Notícias – 10/10/2017
República Democrática do Congo: Dois capacetes azuis mortos e 18 feridos em ataque no leste do país
Ataque levado a cabo nesta segunda-feira foi atribuído a rebeldes do grupo armado ugandês Forças
Democráticas Aliadas, anunciou a ONU. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou
veementemente os ataques e instou as autoridades congolesas a "investigarem rapidamente estes incidentes e
a levarem os atacantes à justiça", afirmou o porta-voz da ONU Stephane Dujarric.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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SETORES ESTRATÉGICOS: ESPACIAL, CIBERNÉTICO, NUCLEAR
Bloomberg Politics – 06/10/2017

Defense News – 07/10/2017

Lawmakers Block Mini-Satellites That Could Spy on
North Korea

Thornberry: US needs Space Corps now to counter
Russia, China threats

Congressional spending panels have rejected a
Pentagon request to transfer $50 million into
developing small commercial satellites to monitor
adversaries such as North Korea. The decision by the
House and Senate Defense Appropriations
subcommittees stymied a plan that the Defense
Department said in a budget request would “leverage
the commercialization and peacetime use of this
prototype technology” to develop a low-cost class of
satellite technology “capable of producing mediumresolution imagery.”

As lawmakers debate a proposal to start a new
military branch dedicated to space, House Armed
Services Committee Chairman Mac Thornberry said
the time for Congress to act is now. “I don’t meant to
be too dismal, but I’ve been in too many classified
briefings,” Thornberry, R-Texas, told reporters
Thursday. “As I look at what Russia and the Chinese
are doing, we don’t have a lot of evolutionary time to
sit and hope we kind of drift in the right direction. We
are more dependent than anybody else on space.”

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Al-Monitor – 08/10/2017

Fifth Domain – 07/10/2017
Nordic states join together to bolster cyber defenses

Drone kills five Qaeda suspects in Yemen

Nordic governments have greenlighted deeper
collaboration within the cyber defense strategies and
response domain between the militaries of Sweden,
Denmark, Finland and Norway. The strengthening of
interstate cyber defense and security is being tasked
to the Nordic Defense Cooperation, or NORDEFCO,
the primary vehicle for joint military collaboration
between the Nordic armed forces. The primary
objective for a unified approach among Nordic
countries (…)

A drone strike on Sunday killed five suspected AlQaeda militants in the Yemeni province of Marib, east
of the capital Sanaa, security officials said. One
official said a US drone had probably carried out the
strike, which targeted a car in the province's Saoud
district. The United States considers the Yemen-based
Al-Qaeda in the Arabian Peninsula to be the radical
group's most dangerous branch. AQAP has flourished
in the chaos of the country's civil war, which pits the
Saudi-backed government of President Abedrabbo
Mansour Hadi against the Huthi rebels.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Airway UOL – 09/10/2017

Helicóptero do futuro, Bell V-280 está pronto para voar
A Bell Helicopter, uma das mais tradicionais fabricantes de helicópteros do mundo, está prestes a iniciar uma
nova era no segmento das aeronaves de asas rotativas com o exótico V-280 “Valor”. Projetado para ser o
helicóptero mais rápido do mundo, o modelo de última geração deve realizar seu voo inaugural entre o final de
outubro e início de novembro deste ano, a partir da sede da empresa em Amarillo, nos Estados Unidos.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEFESA

Defesa Net – 04/10/2017

FAB – 04/10/2017

Operação Ágata Pantanal: produtos ilícitos e
imigrantes ilegais são barrados em região
fronteiriça

Encontro internacional sobre financiamento a
produtos de defesa ocorre este mês em SP

A 18ª Brigada de Infantaria de Fronteira (18ª Bda Inf
Fron), juntamente com o Comando do 6° Distrito
Naval, participou, no período de 25 a 29 de
setembro, de uma operação conjunta e interagências
com os órgãos de segurança pública e de fiscalização,
como a Polícia Federal e a Receita Federal. A
Operação, coordenada pelo Ministério da Defesa,
consiste em ações conjuntas das Forças Armadas em
apoio aos órgãos federais e estaduais.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Airway UOL – 04/10/2017

A necessidade de encontrar novas soluções para
financiar a indústria de defesa será o principal foco
do II Encontro Internacional sobre Financiamento a
Projetos de Defesa. O evento, que tem como tema
“Conectando soluções e inovações para o fomento da
Base Industrial de Defesa”, é promovido pelo
Comando da Aeronáutica e será realizado nos dias 17
e 18 de outubro no auditório 9 do Centro de
Convenções do Anhembi, em São Paulo (SP).

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Gazeta do Povo – 04/10/2017

FAB vai receber primeiros caças Gripen em 2021

Sem Infraero, governo estuda criar estatal de
controle aéreo ligada aos militares

A Força Aérea Brasileira (FAB), por meio da
campanha institucional “Dimensão 22”, divulgou
nesta semana o cronograma de desenvolvimento e
entregas do novo caça Gripen NG, desenvolvido pela
SAAB em parceria com a Embraer e empresas
brasileiras. Como aponta o calendário, a FAB vai
receber oito aeronaves de série na versão
monoposto (para um piloto) em agosto de 2021 e,
em seguida, mais três unidades em novembro. As
entregas dos 36 caças encomendados, previstos no
contrato avaliado em US$ 5,4 bilhões, será concluída
em novembro de 2024.

Dentro dos esforços de redução da máquina estatal
federal está em estudo a venda de aeroportos da
Infraero, ou mesmo a privatização da empresa que
administra dezenas de aeroportos no país. Mas, para
que isso seja possível, o governo federal terá de
separar as atividades de controle aéreo hoje sob
responsabilidade da empresa, que deverão ser
colocadas em uma nova empresa estatal, apelidada
até o momento de Nave. A nova empresa, que terá
de ser estatal devido à natureza de suas operações –
relacionadas ao controle do espaço aéreo e à
segurança nacional.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defesa Aérea e Naval – 05/10/2017
Armada da Colômbia está interessada no Sistema ASTROS 2020
Em 20 de setembro último, militares colombianos visitaram o 6º GMF baseado no Forte Santa Bárbara, no
município de Formosa-GO. Uma comitiva com membros da Armada da República da Colômbia (ARC) e da Força
Aérea Colombiana (FAC), conheceram as especificações técnicas e tudo relacionado com o sistema ASTROS
2020, fabricados pela AVIBRAS.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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GEOPOLÍTICA, CONFLITO E COOPERAÇÃO

NHK – 08/10/2017

NATO – 09/10/2017

India shows off fighters to keep China in check

NATO Secretary General meets with Romanian
President and Prime Minister, visits NATO troops

India has shown to the public the fleet of fighters
that it plans to deploy in the event of an emergency.
The country is demonstrating its air power amid
increasing military tensions with China. War planes
that participated in demonstration flights included
the Tejas, which is the first fighter developed in
India, and the C17, a US-made transport plane.
Indian and Chinese troops were involved in a
standoff over a disputed border region for more than
2 months, starting in June of this year.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
DW – 10/10/2017
North Korea 'hacked US-South Korea war plans'

During a visit to Romania, NATO Secretary General
Jens Stoltenberg today (Monday 9th October) met
with the President of Romania, Klaus Werner
Iohannis, and Prime Minister Mihai Tudose. Following
the Secretary General’s meeting with President
Iohannis, at which the two discussed how NATO is
responding to the challenges NATO faces, Mr.
Stoltenberg thanked Romania for its many
contributions to the Alliance – including its continuing
support for NATO’s missions in Afghanistan and
Kosovo, and its hosting of a new multinational
brigade.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
RT – 10/10/2017

Large amounts of classified military documents were
stolen by North Korean hackers last year, according
to media reports on Tuesday. Rhee Cheol-hee, a
lawmaker with South Korea's ruling Democratic
Party, said hackers broke into Seoul's military data
center last September, reported the daily newspaper
Chosun Ilbo and South Korea's Yonhap news agency.
Rhee said that the hackers accessed 235 gigabytes of
sensitive data, both outlets reported. Among the
leaked documents were Operational Plans 5015 and
3100 — the latest plans South Korean-US plans in
case of war with North Korea.

Tehran has once again warned Washington against
designating the elite wing of the Iranian Army, the
Revolutionary Guards, as a terrorist group, saying
that “all options are on the table,” according to a top
aide to Iran’s supreme leader. Iran’s statements
mirror those of the US, with President Donald Trump
having recently accused the Islamic Republic of
supporting terrorism.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Iran: 'All options are on the table' if US blacklists
Revolutionary Guards

Reuters – 10/10/2017

Catalonia nears possible independence proclamation dispite Madrid warnings
Catalan police tightened their guard on the region’s parliament on Tuesday where secessionists have
threatened to adopt a unilateral declaration of independence from Spain despite warnings from Madrid of swift
counter-measures. Regional leader Carles Puigdemont held a meeting of his cabinet to decide how to press an
independence drive that has stirred powerful emotions across Spain and raised concern in EU partner states.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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