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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.

“

Fiquei muito impressionado com a ausência
total de recursos para a realização da
intervenção. O interventor deixou claro que
a necessidade para este ano para pagar os
atrasados

e

para

fazer

frente

às

necessidades até o fim do ano é da ordem
de R$ 3 bilhões, o que faz com que esse
anúncio de R$ 1 bilhão feito pelo governo

hoje seja totalmente insuficiente.

”

Alessandro Molon, deputado federal, quando da
visita de um grupo de parlamentares do Rio de
Janeiro ao Gabinete de Intervenção Federal.

Ministério da Defesa
O ministro da Defesa interino, general Silva e
Luna, recebeu na manhã de quinta-feira (15),
em seu gabinete, acompanhado do ministro do
Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra,
comitiva de Santa Maria (RS), para tratar de
avanços na constituição do Polo de Defesa e
Segurança no estado, com o apoio da Defesa. O
ministro Silva Luna tem acompanhado o
desenvolvimento do Polo em Santa Maria, com
a participação das Forças Armadas. Ele ouviu,
durante a reunião, os membros da comitiva,
que apresentaram o potencial de compras e
desenvolvimento de produtos de defesa
proporcionado pela iniciativa.

SEGURANÇA PÚBLICA
E INTERVENÇÃO NO
RIO DE JANEIRO

Marinha

Exército

Aeronáutica

No dia 14 de março de 2018, o Comando
do Controle Naval do Tráfego Marítimo
(COMCONTRAM) recebeu a visita do
Comandante da Marinha de Guerra de
Moçambique,
quando
também,
estiveram presentes o Subchefe de
Operações do Comando de Operações
Navais, Contra-Almirante Wladmilson
BORGES de Aguiar; e o Subchefe de
Estratégia do Estado-Maior da Armada,
Contra-Almirante
André
Novis
MONTENEGRO.

O Exército Brasileiro segue a pleno vapor o
processo de transformação da Infantaria
Motorizada em Mecanizada e de modernização
da Cavalaria Mecanizada, por intermédio do
Programa Estratégico Guarani. No dia 16 de
março, foi entregue a 300ª unidade da Viatura
Blindada para Transporte de Pessoal, Média
Sobre Rodas (VBTP-MSR), em Sete Lagoas, sede
da empresa IVECO Veículo e Defesa do Brasil,
responsável pela produção dessa família de
blindados. A cerimônia foi um marco da
iniciativa, que visa atender às demandas da
Força Terrestre para o cumprimento de suas
missões.

O Núcleo do Centro de Gerenciamento Técnico
(NuCGTEC) do Sistema de Controle do Espaço
Aéreo Brasileiro (SISCEAB) desenvolveu, em
software livre, ou seja, sem custos para a Força
Aérea Brasileira (FAB), uma ferramenta capaz
de medir os requisitos contratados dos
serviços de telecomunicações aplicados no
SISCEAB. O NuCGTEC, atualmente subordinado
ao Parque de Material de Eletrônica da
Aeronáutica do Rio de Janeiro (PAME-RJ),
seguiu orientações do Subdepartamento
Técnico (SDTE) do Departamento de Controle
do Espaço Aéreo (DECEA).
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SEGURANÇA PÚBLICA E INTERVENÇÃO NO RIO DE JANEIRO

EXAME – 19/03/2018

O Globo – 19/03/2018

Governo libera mais de R$ 1 bilhão para segurança no
RJ

Braga Netto diz que precisaria de R$ 3,1 bi para
cobrir rombo na segurança do Rio

O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou
na tarde deste domingo que o governo vai publicar
uma medida provisória para abrir crédito
extraordinário para a segurança pública do Rio. Ele não
citou o valor total, mas afirmou que deve ultrapassar
R$ 1 bilhão. Dyogo foi ao Palácio da Alvorada para
participar de reunião com o presidente Michel Temer
e mais cinco ministros. Segundo o ministro do
Planejamento, o governo ainda terá de definir quais
ministérios devem remanejar o dinheiro para a
segurança.

Passados pouco mais de 30 dias do início da
intervenção federal na segurança do Rio, só agora o
general Braga Netto, comandante Militar do Leste e
escolhido para ser o interventor, tomou
conhecimento do tamanho do problema que tem
pela frente: um levantamento realizado ao longo do
mês de fevereiro por seus assessores revela que
seriam necessários R$ 3,1 bilhão para a Segurança
Pública quitar dívidas com fornecedores e por
salários em dia.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Estadão – 19/03/2018

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Folha de São Paulo – 20/03/2018

A nova estrutura da segurança pública do Brasil

Exército encerra teste em favela do Rio um mês
após início de intervenção

Criado no final de fevereiro, pela Medida Provisória nº
821/2018, o Ministério Extraordinário da Segurança
Pública (MESP) passou a ser responsável por
coordenar e promover a integração da segurança
pública em todo o território nacional, em cooperação
com os demais entes federativos. O novo ministério foi
anunciado em meio ao clamor social por medidas de
combate à violência e à criminalidade, que deixaram
um saldo recorde de 61.283 homicídios em 2016,
segundo o “Anuário Brasileiro de Segurança Pública
2017”.

Escolhida pelas Forças Armadas como laboratório da
intervenção federal na segurança pública do Rio,
iniciada há pouco mais de um mês, a Vila Kennedy
será desocupada pelos militares. A decisão dos
interventores é deixar a comunidade da zona oeste
do Rio em definitivo em duas semanas. A partir daí,
apenas a Polícia Militar ficará responsável pelo
patrulhamento da região. Atualmente, a operação na
favela conta com 300 militares que patrulham as
ruas durante o dia e um igual contingente de PMs à
noite.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defesa e Segurança – 20/03/2018

Segurança pública precisa de R$ 3 bi – narcotráfico movimenta R$ 3,5 bi por ano
O interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro, general Braga Netto, anunciou que a segurança
pública do Rio de Janeiro precisa de R$ 3 bilhões. Esses recursos seriam utilizados no pagamento de atrasados,
compra de equipamentos, armamentos, viaturas, melhorias de infraestrutura e treinamentos.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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RTP Noticias – 15/03/2018

Infomoney – 16/03/2018

Instabilidade na Venezuela ameaça equilíbrio do
mercado petrolífero

Criptomoeda da Venezuela prejudica imagem do
Bitcoin e Ethereum, diz instituto dos EUA

No relatório mensal publicado hoje, a Agência
Internacional de Energia (AIE) reviu ligeiramente em
alta as previsões para a procura global de petróleo
para 99,3 milhões de barris diários este ano, ou seja
mais 1,5 milhões de barris diários do que em 2017 e
mais 90.000 da estimativa de fevereiro. Este acréscimo
explica-se por um consumo superior em 240.000 barris
diários face ao esperado na Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e
em particular na Polónia, Turquia, Estados Unidos e
Japão.

Já faz alguns meses que a Venezuela tem chamado
atenção com sua iniciativa de criptomoeda própria, o
petro. Lastreada na produção de petróleo, o
presidente Nicolás Maduro pretende usar a moeda
como forma de recuperar a economia do país e
driblar as sanções internacionais que tem pesado
para o governo conseguir mais dinheiro. Mas este
projeto pode ter grande impacto no mundo das
moedas digitais.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Folha de São Paulo – 17/03/2018

Brasil exigirá da Venezuela a quitação de uma dívida
de 1,3 bilhão de dólares

É urgente restaurar a democracia na Venezuela, diz
presidente colombiano
O presidente colombiano e prêmio Nobel da Paz, Juan
Manuel Santos, 66, chega a Brasília na noite desta
segunda (19), para, no dia seguinte, encontrar-se com
seu par brasileiro, Michel Temer. Na agenda estarão as
relações bilaterais, o papel do Brasil nos processos de
paz e, especialmente, a crise na Venezuela. A crise
humanitária no país caribenho tem levado um grande
fluxo de imigrantes a cruzar ambas as fronteiras. No
caso da Colômbia, já são mais de 600 mil instalados no
país, segundo dados oficiais. Do lado brasileiro, são por
volta de 40 mil.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
El País – 19/03/2018

A reunião de ministros de Finanças do G-20 que
começou nesta segunda-feira em Buenos Aires teve
um alto conteúdo político. Depois de uma reunião à
margem do encontro oficial, cerca de dez países
concordaram em pedir ao Fundo Monetário
Internacional (FMI) recursos para ajudar mais de dois
milhões de venezuelanos que emigraram durante o
chavismo. O dinheiro não iria para a Venezuela, mas
para os países de acolhida, especialmente aqueles
fronteiriços em que a situação é crítica, como a
Colômbia, onde as autoridades de imigração
registraram a entrada de 340.000 venezuelanos, e o
Brasil, que acolheu 40.000 refugiados.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
UOL – 19/03/2018

G20 debate formas de abordar "tragédia econômica e humanitária" venezuelana
Ministros da Economia de países do Hemisfério Ocidental, da União Européia e do Japão abordaram nesta
segunda-feira, no marco do G20, a coordenação de medidas econômicas para alcançar "objetivos políticos
democráticos" na Venezuela e enfrentar a “tragédia econômica e humanitária” que assola a nação caribenha.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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The New York Times – 14/03/2018

The Economist – 15/03/2018

U.S. Kept Silent About Its Role in Another Firefight in
Niger

The contenders to succeed Colombia’s peacemaking
president

Green Berets working with government forces in Niger
killed 11 Islamic State militants in a firefight in
December, the American military acknowledged for
the first time on Wednesday. The battle occurred two
months after four United States soldiers died in an
ambush in another part of Niger — and after senior
commanders had imposed stricter limits on military
missions in the West African country. No American or
Nigerien forces were harmed in the December gun
battle.

THE mood was despondent as Carlos Antonio Lozada
walked onto a makeshift stage in a plaza in
Fusagasugá, a town 70km (43 miles) south-west of
Bogotá, on March 3rd. He was the main speaker for
the final campaign event of the FARC, once a guerrilla
army, now competing in an election as a political
party for the first time. The former commander gave
a listless speech to a rain-spattered crowd of perhaps
400 people.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

The Washington Post – 16/03/2018

BBC – 15/03/2018
Raúl Gutiérrez, el cubano acusado de planificar un
atentado con explosivos en Colombia contra
intereses de EE.UU. y de estar vinculado con el
extremismo islamista
Ese era el plan, de acuerdo a la Fiscalía de Colombia,
que tenía el cubano Raúl Gutiérrez, quien fue enviado
este jueves a la cárcel Modelo de la capital de
Colombia. El detenido es sospechoso de mantener
contactos con personas ligadas a grupos extremistas y,
según la evidencia obtenida por la justicia colombiana,
estaría comprometido con el islamismo radical. Fue
localizado después de que el Buró Federal de
Investigación de Estados Unidos.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Peru’s president defends his record ahead of
impeachment hearing
Peruvian President Pedro Pablo Kuczynski on Friday
began an anticipated week-long effort to save his
fledgling presidency for the second time in less than
100 days. Kuczynski, 79, testified in the presidential
palace before a special legislative committee
investigating corruption by Brazilian construction
companies. Committee members questioned him
about Brazilian-built public works projects, changes
in investment laws to facilitate projects, and 15
companies that he had established during his years
as a well-connected financial dealmaker.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Estadão – 19/03/2018
Em Haia, Evo tenta forçar Chile a lhe garantir acesso ao Pacífico
O presidente da Bolívia, Evo Morales, denunciou nesta segunda-feira, 19, perante a Corte Internacional de
Justiça (CIJ) a tentativa do Chile de “repudiar” uma eventual obrigação de negociar um acesso ao Oceano
Pacífico para o país andino, no início da última fase de sua disputa ante este tribunal.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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CNN – 15/03/2018

NBC News – 16/03/2018

North Korea nuclear reactors show new signs of
activity

We may not get Trump's 'Space Force,' but the
military's always been involved in space

New satellite imagery examined by Western experts
suggests North Korea has begun preliminary testing of
one of its nuclear reactors at the Yongbyon research
facility. The disclosure comes as preparations get
underway for the summit between North Korean
leader Kim Jong Un and South Korean President Moon
Jae-in next month -- and ahead of Kim's planned
meeting with President Trump in May. A report by
intelligence analysts Jane's says the imagery indicates
the experimental light water reactor, known as an
ELWR, could become operational "with little warning“.

Space was never guaranteed to be a non-militarized
zone, and we are lucky that it is explicitly seen as a
peaceful, cooperative domain, even if reality suggests
that it might not remain so forever. After all, the
United States rejected a treaty that offered some
guarantees that could preserved that peace — a
formal, international prohibition of weapons in
space, the development of ground-based antisatellite weapons, and a robust verification regime —
in 2014.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
The Guardian – 17/03/2018
Threat of Russian cyber reprisal puts UK finance,
power and water on high alert
Banks, energy and water companies are on maximum
alert over the threat of a serious cyber-attack from
Moscow as concern continues over the safety of
Russian exiles in the UK. Fears that Russia will target
Britain’s critical national infrastructure have prompted
round-the-clock threat assessments by the UK’s
financial sector, energy firms and GCHQ, the UK’s
largest intelligence agency, along with the security
services MI5 and MI6.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defense News – 19/03/2018
Army to tie two critical air-and-missile defense
systems together within two years
The Army is planning to tie its two most critical airand-missile defense systems together within two
years, which is key to establishing a more effective
layered approach to AMD, according to the one-star
general in charge of modernizing the service’s AMD
capabilities. And the approach could enhance the
development of the Army’s future AMD commandand-control system, the Integrated Battle Command
System — or IBCS.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Reuters – 19/03/2018
France urges tough EU approach on Iran to save nuclear accord
France urged the European Union on Monday to consider new sanctions on Iran over its involvement in Syria’s
civil war and its ballistic missile program, as Paris tries to persuade Washington to preserve a 2015 nuclear deal
with Tehran. U.S. President Donald Trump has given the European signatories a May 12 deadline to “fix the
terrible flaws” of the deal, which was agreed under his predecessor Barack Obama, or he will refuse to extend
U.S. sanctions relief on Iran.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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Defesa e Segurança – 13/03/2018

Agência Brasil – 14/03/2018

Exército recebe viatura Guarani número 300

Moreira Franco: investir em defesa é fundamental
para o desenvolvimento do país

O Exército Brasileiro (EB) anunciou o recebimento da
viatura Guarani de número 300. Produzido pela
Iveco, em Sete Lagoas (MG), o blindado será
incorporado na Força Terrestre na próxima sextafeira, 16. As viaturas fazem parte do Programa
Estratégico Guarani, produzido em parceria com a
empresa IVECO/CNHI. A Viatura Blindada de
Transporte Guarani é um blindado para o transporte
de tropas, dotado de modernos sistemas de armas,
antiminas e de comando e controle (comunicações),
que integra a Nova Família de Blindados Sobre Rodas
(NFBR) em implantação na Força Terrestre.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Tecnodefesa – 14/03/2018

CREDN prestigiará a Brazil Cyber Defence
Concebido para promover o debate de assuntos da
Defesa e Segurança entre as Forças Armadas e de
Segurança Pública e sensibilizar a sociedade e a
administração pública sobre a importância da defesa
e segurança cibernética, das comunicações e da
guerra eletrônica, a Brazil Cyber Defence será
realizada entre os dias 23 e 26 de abril e contará com
o apoio da Comissão de Relações Exteriores e de
Defesa Nacional (CREDN) da Câmara dos Deputados.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência,
Moreira Franco, afirmou hoje (14) que investir na
área da defesa é fundamental para o
desenvolvimento do país. O ministro participou da
abertura do seminário “Defesa Nacional: uma agenda
estratégica” promovido pela Secretaria Especial de
Assuntos Estratégicos”, no Palácio do Planalto, com o
objetivo de discutir as perspectivas para o setor,
principalmente na área científico-tecnológica.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Aeroflap – 16/03/2018
USAF poderá escolher o Super Tucano como avião
de treinamento em 2019
O secretário da Força Aérea Americana, Heather
Wilson, poderá pedir para o Congresso dos EUA
fundos para o programa de aeronaves de ataque leve
ainda em 2018, um movimento que aceleraria a
compra do avião pelo departamento em um ano, e
ela seria realizada em 2019. O financiamento para a
aquisição das aeronaves de ataque leve está¡ no
momento programado para começar no ano fiscal de
2020, e há cerca de US$ 2,5 bilhões orçados nos
próximos cinco anos para o programa, de acordo com
a Força Aérea.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Ministério da Defesa – 16/03/2018

Ministro da Defesa recebe visita de comitiva do Polo de Defesa e Segurança de Santa Maria
O ministro da Defesa interino, general Silva e Luna, recebeu na manhã de quinta-feira (15), em seu gabinete,
acompanhado do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, comitiva de Santa Maria (RS),
para tratar de avanços na constituição do Polo de Defesa e Segurança no estado, com o apoio da Defesa. O
ministro Silva Luna tem acompanhado o desenvolvimento do Polo em Santa Maria, com a participação das
Forças Armadas.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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Defesa Net – 14/03/2018

Al Jazeera Affairs – 17/03/2018

Rússia diz que EUA planejam atacar Damasco e
promete resposta militar

Taliban suicide bomber targets foreign contractors
in Kabul

A Rússia informou nesta terça-feira que possui
informações de que os Estados Unidos planejavam
bombardear o quarteirão do governo em Damasco
sob um pretexto inventado, e disse que irá responder
militarmente caso sentir que vidas russas foram
ameaçadas por um ataque de tal tipo. Valery
Gerasimov, chefe do Estado-Maior da Rússia, afirmou
que Moscou possuía informações que rebeldes no
enclave de Ghouta Oriental estavam planejando
falsificar um ataque a armas químicas contra civis e
colocar a culpa no Exército sírio.

A Taliban suicide car bomber has detonated
explosives near to a compound for foreign security
contractors in the Afghan capital, Kabul, officials said.
At least three civilians were killed and two others
wounded, with no casualties among the security
contractors, when the bomb exploded in Kabul's
Police District Nine, interior ministry spokesperson
Najid Danish told Al Jazeera. The Taliban immediately
claimed responsibility for the attack, which occurred
during Saturday morning rush hour.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
The National – 19/03/2018
Italy calls for UK action over death of Egyptian
student

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Al Jazeera Affairs – 17/03/2018
Taliban suicide bomber targets foreign contractors
in Kabul

Italy's foreign ministry on Sunday called for swift
action over the "atrocious" mob attack of an EgyptianItalian student in Britain, who died of her injuries last
week. "In relation to the tragic case of compatriot
Mariam Moustafa, brutally killed in Nottingham, we
express our deep condolences and sympathy to her
family, and additionally wish that those responsible for
this atrocious crime are soon brought to justice," the
foreign ministry said in a statement.

A Taliban suicide car bomber has detonated
explosives near to a compound for foreign security
contractors in the Afghan capital, Kabul, officials said.
At least three civilians were killed and two others
wounded, with no casualties among the security
contractors, when the bomb exploded in Kabul's
Police District Nine, interior ministry spokesperson
Najid Danish told Al Jazeera. The Taliban immediately
claimed responsibility for the attack, which occurred
during Saturday morning rush hour.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defesa Net – 14/03/2018

Rússia diz que EUA planejam atacar Damasco e promete resposta militar
A Rússia informou nesta terça-feira que possui informações de que os Estados Unidos planejavam bombardear
o quarteirão do governo em Damasco sob um pretexto inventado, e disse que irá responder militarmente caso
sentir que vidas russas foram ameaçadas por um ataque de tal tipo. Valery Gerasimov, chefe do Estado-Maior
da Rússia, afirmou que Moscou possuía informações que rebeldes no enclave de Ghouta Oriental estavam
planejando falsificar um ataque a armas químicas contra civis e colocar a culpa no Exército sírio.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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