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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.

“

Ele (Kim Jong-un) pediu a reunião e o
presidente (Trump) concordou em se
reunir, ainda há muito trabalho a ser
feito para encontrar um terreno comum.
Minha opinião é que não fizemos
nenhuma concessão ao presidente Kim
até agora e não temos a intenção de
fazê-las. O cenário que expus é o de
uma desnuclearização rápida que será
total e completa.

”

Mike
Pompeo,
secretário
de
Estado
estadunidense, sobre o provável encontro entre
seu presidente e o líder norte-coreano Kim Jongun.

Ministério da Defesa
O Ministério da Defesa (MD), por
intermédio da Subchefia de Operações de
Paz, em coordenação com os Comandos
da Marinha, do Exército e da Aeronáutica,
realizará a cerimônia de comemoração do
Dia Internacional dos Peacekeepers das
Nações Unidas, 29 de maio, em todo
território nacional. Neste ano, a cerimônia
em Brasília ocorrerá, excepcionalmente,
no dia 28 de maio, segunda-feira, às 10
horas, na sede do Comando Militar do
Planalto, no Setor Militar Urbano.

SEGURANÇA PÚBLICA
E INTERVENÇÃO NO
RIO DE JANEIRO

Marinha

Exército

Aeronáutica

O Comando da Força de Submarinos
recebeu, no dia 16 de maio, uma
Delegação da Marinha de Guerra do Peru
(MGP), chefiada pelo seu Diretor Geral de
Material, Vice-Almirante Ricardo Alfonso
Menéndez Calle. Na ocasião, a comitiva
peruana, acompanhada pelo Diretor do
Centro Tecnológico da Marinha no Rio de
Janeiro, Contra-Almirante (EN) Luiz Carlos
Delgado, foi recebida pelo Comandante
da Força de Submarinos, ContraAlmirante Alan Guimarães Azevedo.

A Base de Apoio Logístico do Exército (Ba Ap
Log Ex), por meio do Estabelecimento Central
de Transportes (ECT), está executando a
missão de transporte de suprimento de
diversas classes para a 5ª Região Militar e a 3ª
Região Militar, que formam o “Eixo Sul”. A
atividade, que se estenderá até o final do mês
de maio, coloca em prática a nova logística
imposta e demandada pelo Exército Brasileiro,
buscando a criação de uma capacidade de
transporte, com os seus módulos logísticos,
sendo monitorado e controlado com o
incremento de tecnologia apropriada.

O Centro de Gerenciamento da Navegação Aérea
(CGNA), por meio da Seção de Doutrina
Operacional, promoveu, na sexta-feira (18), o
ciclo de capacitação técnico operacional em
Gerência Regional de Fluxo (CGN001),
direcionado aos Militares Controladores de
Tráfego Aéreo que atuam nas escalas
Operacionais do CGNA e nas Células de
Gerenciamento de Fluxo (FMC).É competência do
Gerente Regional analisar, efetivar e acompanhar
a aplicação de medidas táticas de gerenciamento
de fluxo de tráfego aéreo (medidas ATFM táticas),
com o objetivo de manter a demanda de tráfego
compatível com a capacidade.
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SEGURANÇA PÚBLICA E INTERVENÇÃO NO RIO DE JANEIRO

O Globo – 16/05/2018

Metrópoles – 16/05/2018

Intervenção federal no Rio terá estrutura até junho
de 2019

Intervenção federal no Rio de Janeiro entra em
nova fase, diz coronel

Embora o decreto presidencial que estabeleceu a
intervenção federal no Rio de Janeiro tenha dado
como data de seu término 31 de dezembro deste ano,
o cargo de interventor federal irá durar até junho de
2019. A decisão foi tomada na noite desta terça-feira,
quando o Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei
6/2018, enviado pelo presidente Michel Temer. O
texto prevê a criação de 231 cargos comissionados,
sendo que 164 para compor a equipe do Ministério
Extraordinário de Segurança Pública, chefiado por Raul
Jungmann. Os 67 restantes são do interventor federal,
o general Walter Souza Braga Netto.

Ao completar três meses nesta quarta-feira (16/5), a
intervenção federal na segurança pública do Rio de
Janeiro entrará em nova fase. Se a primeira etapa foi
dedicada a realizar diagnósticos e promover
mudanças nos comandos das polícias Civil e Militar e
na organização das secretarias ligadas ao tema, a
partir de agora a população do estado verá mais
policiais e viaturas nas ruas. As afirmações são do
porta-voz do Gabinete de Intervenção Federal (GIF),
coronel Roberto Itamar.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defesa Net – 18/05/2018

Instituição de Estado: flexibilidade e análise
judiciosa em seu emprego

Painel discute o papel das Forças Armadas na
Garantia da Lei e da Ordem e o combate ao crime
organizado
No dia 16 de maio, o Comando Militar do Sudeste
(CMSE) sediou o IX Painel sobre Defesa com o tema "O
papel das Forças Armadas na Garantia da Lei e da
Ordem e o combate ao crime organizado", tendo como
objetivo estimular o debate de assuntos relevantes
para o meio militar e que despertam o interesse da
sociedade.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
EBLOG – 21/05/2018

O atual emprego das Forças Armadas exige extrema
habilidade das autoridades legalmente constituídas,
pois há dissonância entre a vocação básica e as
atividades operacionais que elas desempenham.
Cada vez mais, o Estado tem utilizado as Forças para
diferentes finalidades, porém, esse tema requer
decisão detalhada sobre o emprego das tropas, por
meio de estudos, reflexões e planejamento. A
complexidade dos cenários, por intermédio do
emprego das Forças Armadas em meio ao povo.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Tecnodefesa – 22/05/2018

BNDES Segurança: R$ 5 bilhões para 2018
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Dyogo Oliveira, o diretor do
BNDES, Marcos Ferrari, e o Ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, concederam entrevista coletiva
nesta terça-feira, na sede do BNDES, no Rio de Janeiro, sobre a iniciativa BNDES Segurança. O Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou a criação do Programa BNDES de Apoio a
Investimentos em Segurança Pública (BNDES Pro-Segurança Pública).
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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InfoDefensa – 19/05/2018

Reuters – 19/05/2018

El Ejército de Venezuela moderniza sus blindados
AMX-13M56-VTT

Unconvinced by election, Venezuela emigrees
stream across border

El Ejército de Venezuela avanza en el proceso de
modernización de sus vehículos blindados de la serie
Nexter AMX-13M56-VTT. A tal efecto, el Ministerio del
Poder Popular para la Defensa, mediante Resolución
Nº 023210 publicada en la Gaceta Oficial del 6 de
marzo de 2018, encomendó a la Compañía Anónima
Venezolana de Industrias Militares (Cavim), adscrita a
ese despacho, la procura de los bienes y servicios
destinados al Ejército, que incluye la adquisición “de
bienes para efectuar mantenimiento a los sistemas de
armas blindados AMX-13 M-56”.

Crouched on a sidewalk near Venezuela’s border
with Colombia, construction worker Deiver Guarate
said Sunday’s presidential election has already been
decided in favor of President Nicolas Maduro, and he
did not plan to stay around to hear the results.
Unable to cover even the most basic of expenses
amid hyperinflation, Guarate was emigrating to
Colombia and had to spend the night on the street as
he waited for overwhelmed Venezuelan migration
authorities to stamp his passport.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
UOL – 20/05/2018

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Infobae – 22/05/2018

Com fome, soldados trocam Exército venezuelano por
qualquer "bico"

Los 9 países que reconocieron la fraudulenta
reelección de Nicolás Maduro a pesar del masivo
repudio internacional

Ele se alistou na Guarda Nacional da Venezuela para
sair da pobreza. Mas pouco mais de dois anos depois,
seu salário mensal vale apenas cerca de US$ 2 (cerca
de R$ 8), forçando-o a fazer um bico em uma loja de
pneus. Ele também entrou com o processo de
dispensa. "Eu não sei o que todo mundo faz para
sobreviver", disse Ruben, um sargento de 21 anos de
idade, que temendo retaliação concordou em falar
sobre sua situação apenas se o seu sobrenome não foi
revelado. "Se eu não sair dessa, vou morrer de fome”.

El dictador venezolano agradeció uno por uno a los
mandatarios que le enviaron un saludo formal por la
reelección presidencial conseguida este domingo,
aunque no llegó a una decena de tuits para
completar la lista. La victoria de Maduro, elegido con
una participación de menos del 50% del padrón y con
la prohibición para los principales partidos de
oposición, es desconocida por el grueso de la
comunidad internacional, como el Grupo de Lima la
OEA, y varios países de la Unión Europea.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
BBC Brasil – 22/05/2018

Apoio de China e Rússia à Venezuela garante sobrevivência de Maduro, diz Ricupero
Cada vez mais isolado na América Latina, o governo de Nicolás Maduro na Venezuela deve continuar
sobrevivendo enquanto tiver o apoio de Rússia e China, diz à BBC Brasil o embaixador Rubens Ricupero.
Ricupero avalia que a recusa do Brasil e de outros países latino-americanos em reconhecer a vitória de Maduro
na eleição do último domingo não deve causar grandes impactos para Caracas.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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BBC News – 16/05/2018

Infodefensa – 16/05/2018

Colombia's ex-fighters taught skills for peace

México, un parque de blindados desequilibrado

Sebastian spent four years fighting with the guerillas,
receiving intensive ammunition training - but no
schooling. When he was captured by the army at 16,
Sebastian was faced with a world he was unskilled and
unprepared to join […] the majority - 70% - of Farc
members were illiterate, giving the recently
demobilised guerrillas little chance of finding work, let
alone sustainable, full-time employment […] although
the government is offering the 7,000 recentlydemobilised Farc members two years of education, it
is insufficient to allow them to compete, particularly in
the current economic landscape.

La tradición táctica del Ejercito mexicano siempre ha
privilegiado la guerra de movimientos, desde la
época de la Guerra de Independencia la gran
extensión del territorio mexicano propició lo anterior
y esto en la antigüedad significaba caballería. Los
mejores ejércitos en la historia de México han
contado con un importante número de unidades de
caballería, como el de Juárez, la División del Norte, o
el Ejercito de Obregón en la Revolución.

Exército do Equador adquire aeronave PZL Mielec
M28

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Al Jazeera – 17/05/2018
Nicaragua's Ortega called a ''murderer' in talks with
protesters
The president said, during negotiations to end the
street violence, that the Nicaraguans killed in the
crackdown were criminals.The president of Nicaragua,
Daniel Ortega, has been described as a "murderer" by
protesters demanding an end to his 11 years in
power.He met opposition leaders for talks aimed at
ending weeks of unrest, in which at least 60
demonstrators have been killed.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Cavok – 17/05/2018

A Sikorsky / PZL Mielec assinou um acordo com o
Exército do Equador para uma aeronave de pouso e
decolagem curta M28 Skytruck (STOL). Com previsão
de entrega ainda este ano, vindo da fábrica na
Polônia, a aeronave turboélice bimotora melhorará
significativamente as capacidades de transporte
multifuncional do Exército Equatoriano. “Os atributos
únicos de voo e desempenho da aeronave M28 são
ideais para o clima e o terreno diversificados do
Equador”, disse Adam Schierholz, executivo regional
da Sikorsky para a América Latina.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Infobae – 21/05/2018

Tráfico de drogas, lavado de dinero, terrorismo y un colombiano en la mira: cómo funciona Hezbollah en
América Latina
Samuel Salman El Reda. O mejor, con su verdadero nombre: Salman Raouf Salman. Su identidad no es nueva
para quienes conocen a fondo la historia del peor ataque terrorista que sufrió la Argentina. El 18 de julio de
1994, una célula del grupo Hezbollah atentó contra la AMIA, la mutual judía en Buenos Aires. Allí murieron 85
personas y 300 resultaron heridas. El Reda fue uno de sus planificadores. Desde Colombia primero y luego
desde la capital argentina.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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SETORES ESTRATÉGICOS: ESPACIAL, CIBERNÉTICO, NUCLEAR

O Globo – 17/05/2018

Space News – 20/05/2018

EUA pedem entrega de ogivas e mísseis da Coreia do
Norte em 6 meses, diz mídia japonesa

Missile-tracking satellites are part of the plan to foil
Russia’s hypersonic weapons

Os Estados Unidos pediram à Coreia do Norte que
envie parte de suas ogivas nucleares, um míssil
balístico intercontinental (ICBM) e outros materiais
atômicos ao exterior dentro de seis meses, informou o
jornal japonês "Asahi" nesta quinta-feira, citando
fontes próximas ao assunto. O secretário de Estado
americano, Mike Pompeo, teria dito ao líder nortecoreano Kim Jong-un, quando se encontraram este
mês, que Washington pode remover Pyongyang da
lista de financiadores de terrorismo se o país enviasse
os itens exigidos, disse o jornal.

The Pentagon is looking at the possibility of deploying
sensors in space to fill blind spots in the nation’s
antimissile defense system. This not a new idea. Six
previous administrations have weighed concepts for
space-based sensors but none materialized — the
exception being two experimental satellites launched
during the George W. Bush presidency that are still in
orbit. The Trump administration is expected to seek
funds in 2020 to begin work on a constellation of
missile-watching sensors. Congress has hinted it
would support the plan in light of new warnings that
Russia is testing hypersonic ballistic glider weapons.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Reuters – 20/05/2018
Saudi air defenses destroy ballistic missile fired from
Yemen
Saudi air defenses intercepted and destroyed a ballistic
missile fired by Yemen’s Houthi movement over the
southern city of Jazan, the Saudi-led coalition said on
Monday. Earlier, the Houthis said the group had fired a
Badr-1 ballistic missile at Jazan’s airport, without giving
any further details. The Houthis, an Iran-allied group
that holds much of Yemen including the capital, Sanaa,
have fired a series of missiles into the kingdom in
recent months, part of a 3 old conflict in Yemen widely
seen as a proxy battle between Saudi Arabia and Iran.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
The Telegraph – 22/05/2018
Putin's 'unlimited range' nuclear missile crashed
after 22 miles, US intelligence sources claim
The Kremlin has denied US claims that Russia's
nuclear-powered cruise missile with “unlimited”
range crashed after only 22 miles. The weapon was
one of a range of “invincible” nuclear arms
announced by Vladimir Putin during a speech in
March. “Since its range is unlimited, it can
manoeuvre as long as you want,” Mr Putin said. “For
now, no one in the world has anything like this.”
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Veja – 22/05/2018
Mídia estrangeira chega à Coreia do Norte para fechamento de base nuclear
Cerca de vinte jornalistas de veículos de notícias ocidentais e chineses chegaram à Coreia do Norte nesta terçafeira (22) para acompanhar o fechamento de uma instalação de testes nucleares, um sinal de que o
desligamento ocorrerá apesar da incerteza diplomática persistente. O fechamento deve ocorrer até o dia 25 de
junho.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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Defesa Aérea e Naval – 18/05/2018

Defesa Aérea e Naval – 21/05/2018

Programa ASTROS 2020 incrementa artilharia do
Exército Brasileiro

Qual deve ser a nova cara da Embraer após acordo
com a Boeing?

Até outubro de 2018, o Exército Brasileiro (EB) vai
receber oito viaturas modernizadas MK3M, capazes
de disparar, de um único lançador, um míssil e
quatro diferentes tipos de foguetes. Esse será o
quarto e último lote de entregas realizadas pela
empresa brasileira Avibras, contratada em 2012 para
operacionalizar a atualização tecnológica de 38
viaturas das versões MK2 e MK3 empregadas pelo 6º
Grupo de Mísseis e Foguetes (GMF). Com isso, o
programa estratégico ASTROS 2020 concluirá mais
uma etapa de seu desenvolvimento.

Depois de meses de negociação, a Embraer deu os
primeiros indícios de qual será o modelo de negócio
adotado na parceria com a Boeing. A companhia
brasileira afirmou em comunicado ao mercado que a
possibilidade em estudo é a criação de uma joint
venture (terceira empresa) que ficaria responsável
por toda a área de aviação comercial da Embraer.
Essa joint venture, porém, teria o controle
majoritário da Boeing, segundo especulações de
mercado.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Ministério da Defesa – 21/05/2018
Ministro da Defesa e embaixador de Israel no Brasil
reforçam relações entre seus países

O ministro da Defesa, interino, Joaquim Silva e Luna,
recebeu na sexta-feira (18), o embaixador de Israel
no Brasil, Yossi Shelley e o adido de Defesa de Israel,
coronel Raid Kador. Na agenda, compareceram
também as autoridades da área de produtos de
Defesa e de assuntos estratégicos da Pasta. Durante
o encontro, o ministro Silva e Luna lembrou que há
uma relação efetiva entre Brasil e Israel, e uma
atividade grande na área de defesa.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
ABIMDE – 22/05/2018
Delegação da Nigéria visita ABIMDE e associados
mostram seus produtos
No dia 16 de maio, a ABIMDE recebeu em sua sede,
uma comitiva formada por alunos, oficiais generais e
coronéis do Colégio Nacional de Defesa da Nigéria. O
objetivo dos estudantes era adquirir conhecimentos e
compartilhar novas práticas com o governo nigeriano.
Na associação, eles receberam informações sobre o
trabalho da entidade, que dissemina o valor da
indústria brasileira, por meio de contatos e
relacionamentos
com
todas
as
esferas
governamentais – federal, estadual e municipal.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defesa Net – 23/05/2018

Visita do Vice-Secretário de Estado John J. Sullivan
O vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, John J. Sullivan, realizou visita de trabalho a Brasília, em 22 de
maio de 2018. O ministro interino das Relações Exteriores, Embaixador Marcos Galvão, recebeu o vicesecretário e sua delegação em um almoço de trabalho e uma reunião em que foram discutidos vários aspectos
da parceria Brasil-EUA. Por ocasião do encontro, o embaixador Marcos Galvão e o vice-secretário John Sullivan
lançaram o Foro Permanente de Segurança Brasil-EUA.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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CNN – 21/05/2018

Reuters – 21/05/2018

China tests bombers on South China Sea island

U.S.'s Pompeo pledges support for Georgia, calls for
Russia troop pullout

China says it has landed long-range bombers for the
first time on an island in the South China Sea, the
latest in a series of maneuvers putting Beijing at odds
with its neighbors and Washington over China's
growing military presence around disputed islands.
The People's Liberation Army Air Force (PLAAF)
announced on Friday it successfully organized the
takeoff and landing of several bombers, including the
nuclear-capable H-6K, on an unspecified island. The
PLA claimed the mission was a part of China's aim to
achieve a broader regional reach, quicker
mobilization, and greater strike capabilities.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
The New York Times – 21/05/2018

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Independet – 22/05/2018
Sweden tells citizens how to prepare for war - for
first time in 30 years

Syria Regains Control of Damascus, After Seven Years
of Fighting
The Syrian capital of Damascus and its surrounding
suburbs are entirely free of rebel fighters for the first
time in seven years, the government said on Monday.
That milestone was achieved when the last Islamic
State fighters reached an agreement with the
government over the weekend to leave the Palestinian
refugee camp of Yarmouk and the neighboring town
of Hajar al-Aswad and head to one of the militant
group’s last strongholds in eastern Syria.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

U.S. Secretary of State Mike Pompeo on Monday
pledged deeper security and economic support for
Georgia and called on Russia to withdraw its forces
from the regions of Abkhazia and South Ossetia
under a 2008 ceasefire agreement. Russia still has
troops stationed in Georgia after a 2008 war over the
breakaway region of South Ossetia, backing Georgia’s
Abkhazia, which is also controlled by pro-Russian
separatists.

Sweden is sending an updated version of a Cold Warera advice booklet on how to cope with an outbreak
of war to around 4.8 million households. The 20-page
pamphlet, titled "If Crisis or War Comes," contains
advice about where to find bomb shelters and how to
secure basic necessities such as food, clean water and
heat. It tells Swedes they have a duty to act if their
country is threatened for "total defence," and was
first published during the Second World War and
subsequently during the Cold War.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

El País – 22/05/2018

El CNI sugiere por primera vez en un informe la injerencia rusa en Cataluña
El Centro Criptológico Nacional (CCN) —el organismo responsable de defender de ciberataques las redes de las
administraciones públicas— recoge por primera vez en un informe oficial sus sospechas sobre la existencia de
una injerencia rusa en la crisis catalana. En un documento en el que hace balance de las ciberamenazas
detectadas durante 2017, el CCN —dependiente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI)— recurre a una nota
a pie de página para sugerir la intervención de Moscú, aunque sin aportar datos [..]
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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