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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.

“

Os brasileiros tiveram papel muito
importante em muitas missões, e,
no caso do Haiti, eles realmente
fizeram a diferença, não só na área
de segurança em Porto Príncipe,
como
também,
tiveram
um
comportamento excelente na área
de relações com a população e com
as autoridades haitianas.

”

Jean-Pierre Lacroix, o chefe do Departamento de
Operações de Paz da Organização das Nações
Unidas (ONU), em visita oficial ao Brasil, ao
expor a conduta exemplar dos militares
brasileiros em missões da ONU.

Ministério da Defesa

Marinha

Exército

Aeronáutica

O ministro da Defesa, Raul Jungmann,
participou hoje (15), em Vancouver, no
Canadá, da Reunião Ministerial de
Defesa das Nações Unidas para a
Manutenção da Paz. O encontro reuniu
cerca de 80 países, dos quais pelo menos
30 foram representados por ministros da
Defesa. Durante o evento, foram
discutidas estratégias que tornassem as
operações de manutenção da paz mais
ágeis, mais eficazes e mais focadas no
campo.

Entre os dias 20 e 24 de novembro, foi
realizado o curso de Atualização para Práticos
(ATPR), no Centro de Instrução Almirante Braz
de Aguiar (CIABA), visando à atualização dos
Práticos na operação dos equipamentos e
recursos existentes no passadiço de um navio
mercante. Na oportunidade, participaram 10
alunos das zonas de praticagem ZP01, ZP02,
ZP03, ZP05, ZP12, ZP15 e dois práticos
instrutores,
que
contribuíram,
significativamente, para o aprimoramento na
qualificação dos práticos alunos, com as mais
recentes
tecnologias
e
ferramentas
encontradas nos navios mercantes.

Nessa segunda-feira, 27 de novembro,
em Brasília, foi realizada a cerimônia de
passagem das instalações do Comando de
Defesa Cibernética (COMDCIBER) e do
Centro de Defesa Cibernética (CDCIBER)
para o Comando de Operações Terrestres
(COTER). O evento ocorreu no 3º piso do
Bloco "H" do Forte Caxias - QuartelGeneral do Exército, sendo presidido pelo
Chefe do Departamento de Ciência e
Tecnologia, General de Exército Juarez
Aparecido de Paula Cunha.

O Terceiro Grupo de Defesa Antiaérea (3º
GDAAE), Unidade da Força Aérea Brasileira
(FAB) localizada em Anápolis (GO), realizou,
na sexta-feira (24/11), a Cerimônia de
Encerramento do Estágio de Observador de
Defesa Antiaérea do ano de 2017. Durante o
estágio, iniciado no dia 30 de outubro, foram
ministradas instruções teóricas e práticas
sobre o Sistema de Defesa Antiaérea da FAB,
com ênfase nos Subsistemas de Controle e
Alerta e de Comunicações, capacitando os
alunos para atuarem como Observadores de
Defesa Antiaérea.

ESPECIAL: CRISE INSTITUCIONAL
NA REPÚBLICA BOLIVARIANA DA
VENEZUELA

WWW.ESG.BR

BRASIL E O ENTORNO
ESTRATÉGICO

SETORES
ESTRATÉGICOS

POLÍTICAS PÚBLICAS DE
DEFESA

GEOPOLÍTICA, CONFLITO
E COOPERAÇÃO

OMNI DEF – ANO 3 EDIÇÃO 043 – NOVEMBRO DE 2017 PÁGINA 1

BOLETIM SEMANAL DA
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA

OMNI DEF

ESPECIAL: CRISE INSTITUCIONAL NA REPÚBLICA BOLIVARIANA DA VENEZUELA

The New York Times – 22/11/2017

International Crisis Group – 23/11/2017

Politics Shadow Arrests of Citgo Executives in
Venezuela Graft Inquiry

Venezuela: Hunger by Default

The administration of President Nicolás Maduro called
it a necessary move to ferret out “putrid” corruption
and end impunity. Outside the government, however,
many observers saw it as yet another strong-arm
move by Mr. Maduro to consolidate power. Whatever
the motivation, the arrests this week of six senior
executives at Citgo, the United States refining
subsidiary of Venezuela’s state-owned oil company,
have purged the American company’s leadership and
stunned the energy sector.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

The financial markets have long regarded
Venezuela’s default as probable, and have charged
the country accordingly. Already by mid-2017, the
implied risk of default within twelve months was over
50 per cent, while the risk over the subsequent five
years was above 90 per cent. As of today, Venezuela
is technically in default on part of its debt, raising the
possibility that creditors at any moment could move
to recover the full amount owed. The disruption of oil
exports could trigger a humanitarian emergency in a
country that is already suffering severe shortages of
food, medicines and other vital goods.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Reuters – 24/11/2017
Venezuelans suffer as malaria outbreak spreads in
drug-short nation

BBC Mundo – 27/11/2017
Qué significa que Nicolás Maduro ponga a un militar
como Manuel Quevedo al mando de la petrolera
estatal PDVSA, la "joya de la corona" de Venezuela

Unsanitary conditions in Bolivar are thought to have
led to a recent flare-up in malaria, a life-threatening
disease that had been largely brought under control in
Venezuela in the 1990s. In a rare release of data
earlier this year, government statistics showed there
were 240,613 cases of malaria last year, up 76 percent
compared with 2015, with most in Bolivar. The
regional arm of the World Health Organization last
month announced the arrival of over one million antimalarial pills, which doctors deem insufficient.

Los problemas para el pago de la deuda y el riesgo de
default o cesación de pagos de PDVSA son los mismos
que los del país. Y a eso se añaden los recientes
escándalos de corrupción. Maduro considera ahora
necesario "reestructurar" la compañía. El domingo le
encargó el proceso de "limpieza" al mayor general
Manuel Quevedo, al que definió como "joven
revolucionario".

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defensa – 28/11/2017

Rusia equipará a las Fuerzas Especiales de Venezuela
Rusia y Venezuela evaluaron los mecanismos para impulsar la cooperación militar entre ambas naciones
durante la celebración de la XIII Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, que se llevó a
cabo el pasado 24 de noviembre en la ciudad rusa de Sochi. Uno de los resultados de este encuentro es que
Rusia equipará a las Fuerzas Especiales de Venezuela.
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

The Economist – 23/11/2017

El País – 23/11/2017
“Pedimos al Gobierno de Colombia que deje de
negar la existencia de los paramilitares”
Los chocoanos tienen la desgracia de vivir en una
salida natural al mar de todo tipo de contrabando.
Llevan décadas atrapados en mitad de una guerra por
el control de este suculento territorio. Primero
aprendieron a acatar las leyes de las FARC, la única
autoridad que habían conocido. Cuando la guerrilla y
el Gobierno llegaron a un acuerdo, el 80% apoyó la
paz en busca de una alternativa a la vida entre las
balas. Con la desmovilización de los guerrilleros, el
ELN, los grupos paramilitares y las bandas del
narcotráfico comenzaron una nueva batalla.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Infodefensa – 25/11/2017

Commercially minded eastern regions of Bolivia
flirted with secession during their political battle
with Evo Morales, the socialist president. There are
occasional mutterings of separatism in Zulia, in
western Venezuela, and in Argentine Patagonia.
Last year a campaign called “the South is my
country” organised an informal referendum on
independence in three southern states of Brazil
(including Rio Grande), in which less than 3% of the
electorate voted.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
ISS Africa – 27/11/2017
Are West Africa’s gunsmiths making violence
cheap?

El Gobierno argentino investiga a cúpula de la
Armada por el ARA 'San Juan
Comienza a haber consecuencias por lo ocurrido con
el ARA San Juan, después de que este jueves las
esperanzas de encontrar alos 44 tripulantes que
viajaban en el submarino desaparecido el pasado 15
de noviembre se desvaneciesen prácticamente del
todo. Hoy se pudo saber que el Gobierno de Mauricio
Macri ha iniciado una investigación en el seno de la
Armada y se baraja la posibilidad de destituir a la
cúpula.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Why Latin America has no serious separatist
movements

The trafficking and illicit circulation of small arms and
light weapons are often discussed in the context of
fuelling instability and insecurity in West Africa.
Rarely, however, is the issue of locally manufactured
weapons given appropriate attention in these
conversations. The production of firearms by local
artisans is not new to the region. It has existed in
many countries – including Benin, Burkina Faso, Côte
d'Ivoire, Guinea, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal,
Sierra Leone and Togo – for decades, and in Ghana
for centuries.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
MercoPress – 28/11/2017

UN asks Brazil for peacekeeping forces in Central African Republic, given their “fantastic job in Haiti”
The United Nations has asked Brazil to send troops to join its peace mission in the Central African Republic, said
Jean-Pierre Lacroix, the U.N.'s head of peacekeeping operations, in an interview on Monday. “Brazil has a huge
degree of know-how and professionalism and we definitely need those kinds of troops in our peacekeeping
operations,” Lacroix said in Brasilia, ahead of a meeting with the top brass of the country's armed forces.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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SETORES ESTRATÉGICOS: ESPACIAL, CIBERNÉTICO, NUCLEAR
Forbes – 21/11/2017

Breaking Defense – 21/11/2017

Iran Nuclear Deal Fix It Or Nix It

CBO’s Nuclear Weapons Cost Estimate Is Way Too
High

In october President Trump received a chorus of
catcalls when he refused to "recertify" Iran's
compliance with Barack Obama's flawed nuclear
weapons deal with that country. The Europeans,
Russia, China and numerous domestic pundits and
politicians (including some within Trump's own
government) were critical. The agreement,
negotiated in 2015, put Iran on a glide path to legally
developing nuclear weapons in less than a decade.
The thing to remember is that all Obama did was to
delay, not stop, Iran from doing just what North
Korea is doing: obtaining nukes.

The Congressional Budget Office (CBO) estimates the
total cost to build America’s new nuclear forces will
be $1.2 trillion over the next 30 years, adding another
number to a cluttered and confusing set of estimates
already circulated by the Department of Defense
(DoD), independent think tanks, and CBO itself. In
particular, CBO published a report earlier this year
estimating that nuclear forces would cost $400 billion
over the next 10 years. What is not immediately
obvious is that CBO used different methodologies in
these two reports.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Reuters - 22/11/2017

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
The Economic Times – 24/11/2017

Special Report - Nuclear strategists call for bold
move: scrap ICBM arsenal

Global security agencies must collaborate to fight
cyber threats: NSA Ajit Doval

Imagine it is 3 a.m., and the president of the United
States is asleep in the White House master bedroom.
A military officer stationed in an office nearby
retrieves an aluminum suitcase - the “football”
containing the launch codes for the U.S. nuclear
arsenal - and rushes to wake the commander in chief.
Early warning systems show that Russia has just
launched 100 intercontinental ballistic missiles
(ICBMs) at the United States, the officer informs the
president.

National security agencies from across the world
must forge greater collaboration to ward off cyber
threats and work together to counter cyber criminals
including terrorists, National Security Advisor Ajit
Doval said here on Friday. Speaking at the ministerial
forum of countries participating in the fifth Global
Conference on Cyber Space (GCCS), Doval said that
the cyber challenges of our times are unique as terror
groups are using Internet at far greater level than
before.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
BBC Brasil – 27/11/2017

Generais poderiam se negar a executar ordem de Trump por ataque nuclear?
O temor de uma guerra nuclear ressurgiu nos últimos meses, com a crescente tensão entre os Estados Unidos e
a Coréia do Norte. Os testes nucleares de Pyongyang e seus frequentes lançamentos de mísseis fazem vir à tona
o receio de ataques com bomba atômica. Na eventualidade de o presidente americano Donald Trump decidir
iniciar um ataque, qual seria o protocolo a seguir?

Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE DEFESA

Tecnologia & Defesa – 22/11/2017

Ministério das Relações Exteriores – 23/11/2017

ONU oficializa pedido de tropas ao Brasil: República
Centro Africana

Reunião do mecanismo de coordenação entre o
Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da
Defesa

Através do documento DPKO/OMA/…, o Secretário
das Nações Unidas oficializou pedido formal a Missão
Permanente do Brasil nas Nações Unidas para a
cessão de um contingente militar brasileiro que será
mobilizado para tomar parte na Multidimensional
Integrated Stabilization Mission in the Central African
Republic (MINUSCA). No documento, é estipulado
que o Governo Brasileiro deverá se responsabilizar
pelo envio de um efetivo mínimo de 750 militares.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defesa Aérea e Naval – 24/11/2017
Ministro da Defesa se reúne com presidente da
Câmara e Comandantes das Forças Armadas

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, se reuniu,
nesta quinta-feira (23), com o presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia, para tratar de
assuntos relacionados às Forças Armadas, como a
questão orçamentária para 2018. Durante o
encontro, o ministro destacou a importância de
assegurar recursos para a continuidade dos projetos
estratégicos das Forças, como o Prosub (Programa de
Desenvolvimento de Submarinos, da Marinha), o
Sisfron (Sistema Integrado de Proteção de Fronteiras,
do Exército), e o Projeto F-X2 (da Força Aérea, que
trata da aquisição de caças suecos Gripen NG
envolvendo transferência de tecnologia).
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Os ministros das Relações Exteriores, Aloysio Nunes
Ferreira, e da Defesa, Raul Jungmann, realizaram
hoje, no Palácio Itamaraty, reunião do mecanismo de
coordenação entre o Ministério das Relações
Exteriores e o Ministério da Defesa. O encontro, que
contou com a participação do ministro de Estado
Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da
Presidência da República, General Sergio Etchegoyen,
constituiu oportunidade para os titulares das pastas
definirem prioridades e intercambiarem opiniões.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defesa Net – 27/11/2017
Após caça, Saab oferece navio ao Brasil

Na base naval de Karlskrona, a maior da Suécia e uma
das mais antigas do mundo, duas corvetas estão
atracadas ao lado de outras embarcações, à espera
de decisão do Brasil se faz a aquisição delas ou não.
Trata-se da mais recente oferta da Saab, grupo
defesa e segurança, para ampliar os negócios
militares com o país. Depois de ter obtido o contrato
de US$ 5,4 bilhões para produzir e equipar 36 aviões
de combate Gripen para a Força Aérea Brasileira
(FAB), a Saab vê agora oportunidade de replicar o
mesmo modelo de negócio com a Marinha brasileira.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Defesa e Segurança – 28/11/2017
Diretor de Defesa e Segurança nega privatização da Base de Alcântara
O diretor de Assuntos de Defesa e Segurança da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República, Joanisval Brito Gonçalves, negou possível privatização do Centro de Lançamento de Alcântara e
afirmou que o uso da base preserva a soberania nacional.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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Clarín – 23/11/2017

Reuters – 27/11/2017

La Casa Rosada evalúa cambiar la cúpula de la
Armada

Japan detects radio signals pointing to possible
North Korea missile test

Las horas del almirante Marcelo Hipólito Srur al
frente de la Armada estarían contadas. En el
Gobierno dejan trascender el enojo no sólo por el
desenlace del ARA San Juan sino por el manejo que
hizo la fuerza del caso. El Ministerio de Defensa abrió
unos
40
sumarios
internos,
y
fuentes
gubernamentales hablan de “negligencia” e
información “ocultada” por la Armada en relación
con hechos del submarino. El Gobierno esperaría que
la Armada confirme el destino del submarino y la
suerte de los 44 tripulantes antes de tomar la
decisión.

Japan has detected radio signals suggesting North
Korea may be preparing another ballistic missile
launch, although such signals are not unusual and
satellite images did not show fresh activity, a
Japanese government source said on Tuesday. After
firing missiles at a pace of about two or three a
month since April, North Korean missile launches
paused in September, after it fired a rocket that
passed over Japan’s northern Hokkaido island.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
RT – 28/11/2017

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
NATO – 28/11/2017
NATO flagship cyber exercise begins in Estonia

The Russian Security Council has asked the country’s
government to develop an independent internet
infrastructure for BRICS nations, which would
continue to work in the event of global internet
malfunctions. The initiative was discussed at the
October meeting of the Security Council, which is
Russia’s top consultative body on national security.
President Vladimir Putin personally set a deadline of
August 1, 2018 for the completion of the task, the
RBC news agency reported.

Cyber Coalition, NATO’s biggest and most important
cyber defence exercise, is taking place this week. The
exercise involves more than 700 participants from 25
Allies, as well as NATO partner countries, the
European Union, industry and academia. Taking place
for the 10th year in a row, Cyber Coalition tests and
trains cyber defenders from across the Alliance in
their ability to defend NATO and national networks.
From defence against malware, through tackling
hybrid challenges involving social media, to attacks
on mobile devices, the exercise has a challenging,
realistic scenario that helps prepare our cyber
defenders for real-life cyber challenges.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Russia to launch 'independent internet' for BRICS
nations

DW – 28/11/2017
German spy agency sets sights in Balkans, focuses on Bosnia
Germany's foreign intelligence agency BND is increasingly focusing on the Balkans and especially Muslimmajority Bosnia-Herzegovina, the Berliner Zeitung reports. Bosnia faces a growing influence from the Gulf
states. The German Intelligence Agency (BND) is increasingly concerned about Islamist tendencies.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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