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O OMNI DEF é uma publicação semanal
de informações sobre as temáticas de
Defesa e Segurança Internacional.
Elaborado pelo Instituto de Geopolítica
e 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.

“

Está

sendo

travada

uma

guerra.

Ao

decidirmos pelo real combate ao crime
organizado,

sabíamos

que

haveriam

vítimas. Todavia, isto não diminui a nossa
tristeza diante do sacrifício da vida destes
[...] jovens soldados, que se somam as
dezenas de outros homens e mulheres,
policiais ou não, que já tombaram na luta
contra

estes

grupos

paramilitares

que

decidiram escravizar o Rio, e que planejam
fazer isto em relação ao Brasil.

”

Carlos Marun, ministro da Secretaria de Governo
da Presidência, em nota oficial sobre as mortes
de militares que participavam da intervenção
federal no Estado do Rio de Janeiro.

Ministério da Defesa

Marinha

Exército

Aeronáutica

A Escola Superior de Guerra (ESG) comemorou, na
manhã desta terça-feira (21), o seu 69º
aniversário, com a imposição da Medalha do
Mérito Marechal Cordeiro de Farias. A solenidade,
na sede da Escola no bairro da Urca, no Rio de
Janeiro, foi presidida pelo ministro da Defesa,
Joaquim Silva e Luna, acompanhado dos ministros
da Justiça, Torquato Jardim; e de Minas e Energia,
Moreira Franco. Em seu discurso, o ministro Silva e
Luna destacou a longa caminhada da ESG. "Criada
em 20 de agosto de 1949, ela foi concebida com o
objetivo de aperfeiçoar nossos recursos humanos
e de contribuir para inserção do Brasil numa nova
ordem, formada após o final da Segunda Guerra
Mundial", ressaltou.

No dia 1º de agosto, nas dependências da Diretoria
Industrial da Marinha (DIM), foi celebrado o Termo
de Compromisso de Sigilo entre a Marinha do Brasil
(MB), a Agência UFRJ de Inovação da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Empresa WEG
Tintas LTDA, para testes e, posteriormente,
exploração comercial da tecnologia denominada
“Composição destinada a ser aplicada em aços para
Proteção de suas Superfícies contra Corrosão e
Processo de Preparação”. No evento, a MB foi
representada pelo Instituto de Pesquisas da
Marinha (IPQM), com assessoria do Núcleo de
Inovação Tecnológica (NIT-MB) da Diretoria-Geral
de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da
Marinha.

Na função de Comandante do Exército,
lamento informar o falecimento do Cadete
LUCAS SANTIAGO SANCHEZ, ocorrido na data
de 2 de agosto, em um exercício na Academia
Militar das Agulhas Negras. Neste momento
de dor, pela perda prematura do Cadete
SANCHEZ, quero me solidarizar com pais,
familiares e amigos do jovem soldado de
Caxias. Sigamos em frente e mantenhamos a
fé na nobre missão de defender o nosso País.
General de Exército EDUARDO DIAS DA
COSTA VILLAS BÔAS Comandante do Exército
Brasileiro

A Força Aérea Brasileira (FAB) celebra, nesta quintafeira (23), 35 anos de participação no Programa
Antártico Brasileiro, data marcada pelo primeiro
pouso de uma aeronave brasileira, o FAB 2463, na
Antártica, em 23 de agosto de 1983. Nesse período,
em missões a bordo do C-130 Hércules, do
Esquadrão Gordo (1°/1° GT), a FAB tem realizado
apoio logístico à Estação Antártica Comandante
Ferraz. A primeira equipe foi formada pelo, então,
Major Aviador Sabino Freire de Lima Filho, Capitão
Aviador Márcio de Almeida Rosa, Capitão Aviador
Antonio Airton Lemos Cirino, Sargento Aureliano de
Araujo Barcellar, Sargento José Nei Candido e
Sargento Nildo Pereira Verdan. A tripulação ainda
era composta por cinco militares chilenos.
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SEGURANÇA PÚBLICA E INTERVENÇÃO NO RIO DE JANEIRO

Valor Econômico – 13/08/2018

Agência Brasil – 15/08/2018

BNDES e Segurança Pública anunciam PPPs para
construir presídios

Empresas contratadas pelo governo deverão
reservar vagas para presos

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann,
anunciou nesta segunda-feira (13) um acordo com o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) para parcerias público-privadas (PPPs)
na construção e gestão de presídios. [...] A diretora de
Investimentos do BNDES, Eliane Lustosa, afirmou que
a estrutura financeira prevê que os Estados possam
utilizar como garantia recursos do Fundo Penitenciário
Nacional (Funpen), hoje em mais de R$ 1 bilhão.

Empresas cujos contratos assinados com o governo
federal superem R$ 330 mil anuais serão obrigadas a
ter, em seus quadros, presos ou egressos do sistema
prisional. É o que prevê uma portaria assinada hoje
(15) pelos ministros da Segurança Pública, Raul
Jungmann, e dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha.
A portaria regulamenta decreto assinado em junho,
instituindo a Política Nacional de Trabalho no âmbito
do Sistema Prisional (Pnat).

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
G1 – 16/08/2018

Estadão – 08/08/2018
Conselho Nacional de Segurança Pública será
instalado neste mês, diz Jungmann

Ministro se reúne com 19 secretários na Bahia para
discutir criação do 'Sistema Único de Segurança’

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann,
afirmou nesta quarta-feira, 8, que pretende instalar
ainda neste mês o Conselho Nacional de Segurança
Pública, que faz parte da lei que criou a pasta,
sancionada no mês passado. Durante encontro na
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), nesta manhã, o ministro garantiu que a
entidade terá lugar no conselho. Nesta quarta-feira, o
ministro e o presidente da CNA, João Martins,
assinaram protocolo de intenções para realizar
estudos sobre a criminalidade no campo.

O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, se
reuniu com o titular da pasta na Bahia, Maurício
Barbosa, e outros 18 secretários da área na manhã
desta quinta-feira (16), em Salvador, para discutir
estratégias de políticas públicas para a segurança do
país. O principal assunto abordado por Jungmann foi
a criação do Sistema Único de Segurança Pública
(Susp), uma instituição que vai reunir os poderes de
escala para reprimir a violência no Brasil, em
unidade. O Susp deve ser regulamentado entre o
final de agosto e o começo de setembro.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
VEJA – 16/08/2018

Primeira lei de incentivo à segurança pública do país é aprovada
Até então inédita no Brasil, a primeira lei de incentivo à segurança foi aprovada na noite de terça-feira, 14,
pelos deputados gaúchos para criar um fundo para combater a violência no Rio Grande do Sul. Chamada de
Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança (PISEG), a lei segue os moldes dos conhecidos
incentivos à cultura e ao esporte por meio da destinação de parte dos impostos que as empresas devem ao
estado para a área.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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The New York Times – 19/08/2018

Estadão – 20/08/2018

Residents of Brazil Border Town Attack Camps for
Venezuelan Migrants

Cresce pressão sobre Temer para bloquear fronteira
entre Brasil e Venezuela

Residents of a border town in northern Brazil that has
become a main entry point for Venezuelans seeking
refuge destroyed migrant camps over the weekend in
one of the most dramatic instances of a backlash to
the Venezuelans’ growing presence there. After
squatter camps in the border town of Pacaraima came
under attack on Saturday, as many as 1,200
Venezuelans who feared for their safety rushed back
into the country they had fled, military officials said.

Sem alternativa a curto prazo após os conflitos entre
brasileiros e venezuelanos na fronteira durante o fim
de semana, o governo federal foi pressionado nesta
segunda-feira, 20, com propostas de bloquear a
entrada de imigrantes por Roraima. O impasse na
região virou alvo de disputa política. O líder do
governo no Senado e presidente do MDB, Romero
Jucá (RR), interrompeu a campanha eleitoral no
Estado, onde busca reeleição, para sugerir ao
presidente Michel Temer o bloqueio da entrada na
fronteira do Estado, de forma temporária.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Forças Terrestres – 20/08/2018
Fechamento de fronteira com Venezuela é
impensável, diz Etchegoyen
O ministro do Gabinete de Segurança Institucional
(GSI), Sergio Etchegoyen, informou, há pouco, que
uma comissão interministerial embarca para Roraima
às 14h desta segunda-feira (20) para avaliar a situação
nas cidades de Paracaima e Boa Vista e identificar as
medidas que podem ser tomadas pelo governo
federal. [...] A comissão é formada por técnicos de
pastas como Casa Civil, GSI, Defesa, Direito Humanos,
Ciência
e
Tecnologia,
Segurança
Pública,
Desenvolvimento Social e Relações Exteriores.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
CNN – 20/08/2018
Perú estudia denunciar a Maduro ante la Corte
Internacional por delitos de lesa humanidad
La crisis económica que azota a Venezuela está
generando en el país uno de los flujos migratorios
más numerosos de su historia. Cientos de miles de
venezolanos
arrastran,
literalmente,
sus
pertenencias hacia cualquiera de los pasos
fronterizos escapando de la miseria y con la
esperanza de encontrar un lugar donde poder
empezar de nuevo.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Folha Boa Vista – 20/08/2018

Comissão técnica do Governo Federal vem a Roraima
Após o conflito ocorrido no final de semana, o Governo Federal decidiu encaminhar uma comissão
interministerial para averiguar a situação nos municípios de Boa Vista e Pacaraima. A previsão é que a comitiva
embarque para Roraima às 14h de hoje, 20, e fique até terça-feira, 21, com possibilidade de prorrogação.
Segundo as declarações feitas pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sergio Etchegoyen, a
comissão é formada por técnicos da Casa Civil, GSI, Defesa, Direito Humanos, Desenvolvimento Social, Ciência e
Tecnologia, Segurança Pública, Desenvolvimento Social e Relações Exteriores.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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The Guardian – 16/08/2018

El Nuevo Herald – 18/08/2018

Mali’s president wins second term in country plagued
by violence

‘¡Fuera nicas!’ gritan en Costa Rica contra refugiados
nicaragüenses

Mali’s president, Ibrahim Boubacar Keïta, has won a
second term after taking 67% of the vote in a runoff
election. Opposition leader Soumaïla Cissé received
more than 32% of the vote in Sunday’s poll. The
estimated turnout was 34%. Voters were put off by
threats of violence from extremist groups, and there
was widespread disillusion with veteran politicians,
whose campaign promises failed to offer convincing
solutions to the impoverished and violent west African
country’s many problems.

Cientos de costarricenses protestaron el sábado en
un parque en el centro de San José, contra la llegada
de nicaragüenses que piden refugio, pero la protesta
terminó en disturbios, ofensas y varios detenidos.
Con gritos de “¡Fuera nicas!” y con banderas y
camisas de Costa Rica, los costarricenses organizaron
una marcha para protestar contra el ingreso que ellos
califican como masivo. La manifestación, que en un
principio iba a ser pacífica, terminó con disturbios,
ofensas y varios detenidos. Extraoficialmente se
maneja un total de 20 capturados por desorden.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Reuters – 20/08/2018
Morocco reinstates compulsory military service for
under-25s
Morocco’s ministerial council on Monday approved a
draft law reinstating compulsory military service for
young men and women for the first time since 2006,
the Royal Cabinet said in a statement. “Female and
male citizens aged between 19 and 25 years are
obliged to do military service for 12 months,” said the
statement, read out by Royal Palace spokesman
Abdelhak Lamrini. The draft law, which will enter into
force once it is published in the official bulletin, will
set out exemptions and the rights and responsibilities
of military service participants, the statement said.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Al Jazeera – 20/08/2018
Nigeria: Boko Haram kills 19 villagers in Borno state
Boko Haram fighters have killed more than a dozen
people in an attack on a village in northeast Nigeria's
Borno state, witnesses say. Abatcha Umar, a survivor,
told Reuters news agency that at least 19 people
were killed when the armed group stormed Malari
village at around 2am on Sunday. Umar said he
counted 19 bodies, including that of his younger
brother, after the attack. However, an aid worker at a
camp that received the survivors, and who declined
to be identified, put the death toll at 63.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

MercoPress – 21/08/2018
Falklands plans to adopt the UK Port Marine Safety Code in the maritime sector
The Falkland Islands government has reported it is working with partners to strengthen the existing safety
management system at FIPASS, and is looking at moving towards the adoption of the UK Port Marine Safety
Code to improve the standards of safety in the maritime sector. Additionally FIG has engaged with a marine
consultancy to commission works to safely vent the remaining sealed ballast tanks at FIPASS.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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Defense News – 10/08/2018

The National Interest – 12/08/2018

Sweden locked in to buy Patriot missile defense
system

Israel Now Has a Supersonic Air-Launched Ballistic
Missile. Here's What It Can Do.

Just one week after Sweden announced it was serious
about buying the Raytheon-made Patriot air and
missile defense system from the U.S. government, the
country signed an agreement Aug. 8 to buy it. The
Swedish government’s announcement was brief, and
while it included the number of Patriot systems to be
acquired, it did not state the agreed-upon price tag or
delivery dates for the systems. According to a U.S.
State Department notification to Congress of the
possible weapons sale to Sweden.

But for a country such as Israel with fewer launching
platforms, a very fast and hard-to-intercept ballistic
weapon — however modest its explosive power —
might be just what it needs to hold at risk certain
kinds of distant targets. Two Israeli companies
together have tested a new, supersonic air-launched
ballistic missile with a conventional warhead that
could allow fighters to strike heavily-defended
targets at long range. But the new Rampage ALBM
isn’t without its drawbacks.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
TASS – 13/08/2018

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Business Insider – 13/08/2018

Russia to modernize Tu-95MS strategic missilecarrying bomber

Iran just unveiled a new ballistic missile called the
'Bright Conqueror'

The Tupolev Aircraft Company will develop the
modernized Tu-95MSM strategic missile-carrying
bomber for Russia’s Defense Ministry. […] "The
contract for creating the heavily-modernized Tu95MSM aircraft has already been concluded," the
company’s press office said. The details and the
timeframe of the bomber’s heavy upgrade have not
yet been disclosed. As the company’s press office said,
the state trials of the operational Tu-95MS plane with
the modernized engines are expected to be
completed by the end of the year.

Iran just unveiled a new short-range ballistic missile
on Monday, just a few days after test firing a variant
of the missile over the Strait of Hormuz. The Fateh-e
Mobin missile is an "agile, radar-evading and tactical
missile with pinpoint accuracy," said Iranian Defense
Minister Brig. Gen. Amir Hatami, according to
Defense News, citing the Iranian Tasnim News
Agency. "The more intense are sanctions, pressures,
smear campaigns, and psychological warfare against
the great nation of Iran, the greater will become our
will to enhance our defensive power”, Hatami said.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Bloomberg – 14/08/2018

The U.S. Needs a Cyber Force More Than a Space Force
Sadly, the proposal for a new U.S. Space Force is has become a punchline on late-night TV. It is being battered
as a needless new bureaucracy, a competitor for the private sector, and an idea that will lead to a vicious
militarization of space. None of these arguments is correct. Many of those denigrating the idea are underinformed and spring-loaded to dislike the idea because it is proposed by President Donald Trump.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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Força Aérea Brasileira (FAB) – 15/08/2018

Infodefensa – 15/08/2018

Brasil e EUA assinam termo de cooperação na área
espacial

El VBTP-MR 6x6 Guaraní, la gran apuesta de Brasil

Brasil e Estados Unidos assinaram, no domingo (12),
um acordo para cooperação em segurança de voos
espaciais e fornecimento de serviços e informações
sobre Consciência Situacional Espacial (SSA, do inglês
Space Situational Awareness). O compromisso foi
feito entre o Departamento de Defesa dos Estados
Unidos da América e o Ministério da Defesa (MD),
por meio da Força Aérea Brasileira (FAB). O acordo
tem como objeto o compartilhamento de serviços e
informações de SSA.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Defesa Aérea e Naval – 15/08/2018
Airbus renova parceria com USP de São Carlos
A Airbus continua reforçando seus investimentos em
educação no Brasil. A empresa anunciou ontem,
durante a Latin American Business Aviation
Conference & Exhibition (LABACE), que ocorre no
Aeroporto de Congonhas (SP), a renovação da
parceria com a Escola de Engenharia de São Carlos
da Universidade de São Paulo (EESC – USP). Há 10
anos, a Airbus apoia o curso de Engenharia
Aeronáutica da EESC-USP e dá aos estudantes a
oportunidade de estágios de longa duração nas
instalações da empresa na Europa.

Lanzado en 2013, el Programa Estratégico del Ejército
'Guaraní' tiene el objetivo de desarrollar y adquirir
una moderna familia de blindados sobre ruedas para
el Ejército de Brasil. Con capacidad para once
tripulantes, los vehículos Guaraní son los primeros
blindados brasileños con protección antiminas. Su
base fue construida para soportar hasta seis kilos de
explosivo. Tiene capacidad anfibia, pudiendo
transportar hasta 11 militares (2+9).
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Money Times – 16/08/2018

Quanto vale a Embraer? UBS e Morgan Stanley
opinam
O UBS voltou a fazer a sua análise nesta quarta-feira
(15) sobre as ações da Embraer (EMBR3), mas não
chegou a números que possam animar muito os
investidores. A avaliação do time composto por
Myles Walton, Louis Raffetto e Emilee Deutchman
chegou a um preço-alvo de US$ 20 por papel
negociado em Nova York, que representa os ativos
negociados no Brasil. Como ele é negociado a US$
18,65 (preço de quarta-feira), o potencial de
valorização é de 7%. Por isso a recomendação apenas
neutra.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Ministério da Defesa – 18/08/2018
Primeira turma da AMAN com cadetes mulheres recebe o Espadim
A manhã deste sábado (18) imprimiu novo capítulo na história do Exército Brasileiro. A Academia Militar das
Agulhas Negras (AMAN), reconhecido estabelecimento de ensino militar em Resende (RJ), realizou a cerimônia
de entrega de espadins a 418 cadetes do Curso Básico (primeiro ano). Entre eles, estavam 30 mulheres
pioneiras na linha bélica da Força. A cópia fiel reduzida da espada de campanha do Duque de Caxias, símbolo da
honra militar, é entregue desde 1932 aos cadetes.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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Al Jazeera – 15/08/2018

Deutsche Welle - 17/08/2018

Turkey doubles tariffs on some US goods amid rising
tensions

NATO confirms German troops to spearhead
'Trident Juncture' exercises

Turkey doubled tariffs on some imports from the
United States - such as passenger cars, alcohol and
tobacco - in what it said was retaliation for "deliberate
attacks" on its economy. "The import duties were
increased on some products, under the principle of
reciprocity, in response to the US administration's
deliberate attacks on our economy," Turkey's Vice
President Fuat Oktay wrote in a Twitter post. [On]
Wednesday, the lira rallied six percent […], boosted by
a banking watchdog move on swap transactions.

Norway is to host most of NATO's "Trident Juncture"
exercises which are to include 8,000 German troops.
Exercises "in the air, at sea and on land" will be held
over two weeks starting October 25, NATO
headquarters in Brussels confirmed to DW on Friday.
The exercises will involve NATO members, plus
partners Finland and Sweden. They may be the
largest maneuvers to be held since the end of the
Cold War.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Reuters – 15/08/2018

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
G1 – 17/08/2018

U.S. and Mexico to set up joint team to fight drug
cartels
U.S. and Mexican law enforcement authorities will set
up a joint team based in Chicago targeting the leaders
and finances of drug cartels that ship opioids into the
United States, aiming to stanch a spike in overdose
deaths, officials said on Wednesday. The new effort
comes amid strained ties between the neighbors and
about four months before Mexican President-elect
Andres Manuel Lopez Obrador, a left-leaning
nationalist, is due to take power. Lopez Obrador has
vowed to shake up Mexico’s war on drug cartels and
wants to rewrite the rules, aides have said.

Pentágono diz que militares da China
'provavelmente treinam para atacar' alvos dos EUA
Os militares da China ampliaram suas operações de
bombardeiros
nos
últimos
anos
porque
"provavelmente estão treinando para atacar" os
Estados Unidos e seus aliados, disse um relatório do
Pentágono divulgado nesta quinta-feira (16). A
avaliação, que coincide com um aumento nas tensões
entre EUA e China na arena comercial, consta de um
relatório anual que ressaltou os esforços chineses
para aumentar sua influência global, entre eles gastos
com defesa que o Pentágono estima terem superado
US$ 190 bilhões em 2017.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Estadão – 21/08/2018

El Salvador rompe relações diplomáticas com Taiwan e se alia à China
O presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, anunciou na noite desta segunda-feira, 20, que rompeu as
relações diplomáticas com o governo autônomo de Taiwan e estabelecerá elos com a China. A medida amplia a
influência de Pequim na região e reduz para 17 o número de países que reconhecem a ilha como uma nação
soberana.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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