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Estudos Estratégicos da Escola Superior
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e
periódicos
acadêmicos
nacionais e internacionais.

“

A vocação, o profissionalismo e o
entrosamento com o time Estado-Maior
Conjunto
das
Forças
Armadas
contribuíram para o sucesso no
cumprimento de cada missão que lhe foi
atribuída no último decênio. Estejam
certos que os frutos desse trabalho
influenciam a vida de milhões de
brasileiros.

”

General Fernando Azevedo, Ministro da Defesa,
em evento de comemoração dos 10 anos de
atividades do Estado-Maior Conjunto das Forças
Armadas.

Ministério da Defesa

Marinha

Exército

Aeronáutica

Militares das Forças Armadas atuam há mais de seis meses
no combate aos crimes ambientais e na prevenção de
queimadas na Amazônia Legal. A Operação Verde Brasil 2,
coordenada pelo Ministério da Defesa, evidencia a
importância de ações constantes para proteção do
patrimônio ambiental. A missão teve início em 11 de maio e
prosseguirá até 30 de abril de 2021. Esse período poderá ser
prorrogado, se necessário. Até o momento, as patrulhas
navais, terrestres e aéreas asseguraram o combate de mais
7,5 mil focos de incêndio. Nas atividades desenvolvidas
pelos militares, foram empregadas 79 viaturas, 26
embarcações e quatro aeronaves. As ações de
desmatamento e garimpo ilegal também estão no alvo dos
esforços da Marinha, Exército e Aeronáutica na Garantia da
Lei e da Ordem. Nesse contexto, 2.244 militares e 399
agentes atuam nos estados do Amazonas, Roraima,
Rondônia, Amapá, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e
Goiás.

Com o objetivo de impulsionar a transformação do setor
econômico nuclear e gerar benefícios para a sociedade
brasileira, em 18 de novembro, foi assinado um
Memorando de Entendimento entre a Diretoria-Geral de
Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha
(DGDNTM) e a Indústrias Nucleares do Brasil (INB). A
formalização da parceria estratégica foi realizada na sede
da DGDNTM, pelo seu Diretor-Geral, Almirante de
Esquadra Marcos Sampaio Olsen, e pelo Presidente da
INB, Capitão de Mar e Guerra (RM1-EN) Carlos Freire
Moreira. O memorando foi viabilizado tendo em vista que
as
duas
instituições
possuem
competências
complementares, sendo a DGDNTM protagonista em
Pesquisa e Desenvolvimento na área nuclear e a INB o
canal estabelecido para atingir e desenvolver a cadeia
produtiva do urânio, por meio da implantação de
tecnologias autóctones disponíveis.

No período de 10 a 13 de novembro, uma comitiva
do Exército do Paraguai, composta pelo General de
Brigada Roberto Manuel Piñanez Ciancio,
Comandante de Engenharia do Exército Paraguaio;
pelo Coronel Carlos Rafael Martinez Bogado, Adido
do Exército Paraguaio no Brasil; e pelo Major Felix
Daniel Martinez Florentini, Chefe da Divisão
Técnica de Obras do Comando de Engenharia do
Exército Paraguaio, visitou o Departamento de
Engenharia e Construção (DEC) e suas diretorias
subordinadas, o Forte Santa Bárbara, em
Formosa/GO, e o Centro de Instrução de
Engenharia (CI Eng), localizado nas instalações do
2º Batalhão Ferroviário (2º B Fv), sediado em
Araguari (MG).

O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio
Carlos Moretti Bermudez, presidiu, nesta sexta-feira (20), duas
cerimônias na Guarnição de Aeronáutica de Santa Cruz (GUARNAESC), no Rio de Janeiro (RJ). Na oportunidade, ocorreram a
inauguração do monumento da Aeronave A-1 e, o XXXII Raduno
dos Adelphis. O evento contou, ainda, com a presença do Chefe do
Gabinete do Comandante da Aeronáutica, Major-Brigadeiro do Ar
Pedro Luís Farcic; do Comandante do III COMAR - Comando Aéreo
Leste, Major-Brigadeiro do Ar Luiz Guilherme Silveira de Medeiros;
do Chefe do Estado-Maior do Comando de Preparo, MajorBrigadeiro do Ar Raimundo Nogueira Lopes Neto; do Presidente da
Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo
e Ex-Comandante do Esquadrão Adelphi, Brigadeiro do Ar Sérgio
Rodrigues Pereira Bastos Júnior; do Ex-Comandante do Esquadrão
Adelphi, Brigadeiro do Ar Reformado Teomar Fonseca Quirico; e do
Comandante da Guarnição de Aeronáutica de Santa Cruz, Coronel
Aviador Marcelo da Costa Antunes, além de demais autoridades e
ex-integrantes (oficiais e graduados) do Esquadrão Adelphi.
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Infodefensa – 18/11/2020

Defesanet – 18/11/2020

Hungría compra dos aviones KC-390 Millennium a
Embraer

Missão interministerial deve atender 6 mil pessoas
nas Terras Indígenas Kayapó, no Pará

El Gobierno húngaro y la empresa brasileña Embraer
firmaron un contrato para la adquisición de dos
aviones de transporte multimisión Embraer C-390
Millennium de nueva generación, en la configuración
de reabastecimiento aéreo (AAR), designado KC-390.
El acuerdo, rubricado el pasado martes 17, incluye la
formación de pilotos y técnicos, así como otros
servicios y apoyo. La adquisición es parte del proceso
de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas Húngaras,
específicamente en las funciones de transporte aéreo.

No contexto da Operação Covid-19, os Ministérios da
Defesa e da Saúde apoiarão a comunidade da Terra
Indígena Kayapó no Polo Base de Ourilândia do Norte,
no Pará. Nesta terça-feira (17), seguiram profissionais
de Saúde, equipamentos de proteção individual (EPI),
materiais, medicamentos, vacinas e testes para
detectar o novo coronavírus. Marinha, Exército e
Força aérea Brasileira (FAB) vão executar as ações no
período de 17 a 24 de novembro. A ação,
denominada “Missão Kayapó” [...]

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.

Poder Aéreo – 19/11/2020

Defensa – 23/11/2020

Força Aérea Portuguesa interessada no EMB-314
Super Tucano

El nuevo radar 3D Thales Omnisys en la frontera
oeste de Brasil

A Força Aérea Portuguesa está interessada no EMB314 Super Tucano como possível substituto do Alpha
Jet, que foi aposentado em janeiro de 2018. No dia 17
de novembro de 2020, um Embraer EMB-314 Super
Tucano, matrícula PT-ZTU, foi fotografado em Monte
Real (Base Aérea 5) sendo mostrado aos militares
portugueses. Além do interesse no Super Tucano, a
Força Aérea Portuguesa está adquirindo outro avião
da Embraer, o avião de transporte KC-390
Millennium.

La estación de radar para el control del tráfico aéreo
en Porto Murtinho, a 362 km de Campo Grande,
Brasil, está casi terminada. El equipo ampliará la
vigilancia aérea brasileña y combatirá el tráfico aéreo
ilícito, centrándose en el Medio Oeste brasileño. Su
funcionamiento permitirá monitorear los vuelos
clandestinos a baja altura en la región fronteriza y
ampliar la capacidad para identificar vuelos no
autorizados, colaborando con acciones de vigilancia
del espacio aéreo y combate al narcotráfico.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Infodefensa – 23/11/2020

Turbomachine y Siatt diseñan el primer dron de despegue vertical brasileño

Las empresas brasileñas Turbomachine y Siatt dieron a conocer el diseño del Tupan 300, la primera aeronave
de una familia de drones con diferentes pesos, dimensiones y prestaciones equipados con propulsores
eléctricos y jet de configuración de aterrizaje y despegue verticales. El fuselaje tendrá cuatro propulsores, lo
que resultará en un dron rápido por su tamaño y perfil aerodinámico.
Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
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Defensa – 19/11/2020

Defensa – 19/11/2020

El Ejército de Venezuela refuerza su capacidad
ofensiva creando Batallones de Infantería Reforzado

ISI Imagesat se adjudica contrato de US$ 120
millones y será socio estratégico de programa
espacial chileno

Como parte del proceso de transformación del orden
de batalla de las Fuerza Armada Nacional de
Venezuela, el Ejército venezolano ha iniciado la
transformación de algunas de sus unidades básicas de
combate (batallón), para lo cual se han transformado
cuatro batallones de infantería mecanizada en
Batallones de Infantería Reforzado, acción ejecutada
dentro del plan de transformación y apresto.

ISI Imagesat, empresa israelí definida como líder
mundial en soluciones de inteligencia basadas en el
espacio, se adjudicó un contrato de US$ 120 millones
para convertirse en el socio estratégico del nuevo
Sistema Nacional Satelital (SNSAT) chileno. Este
acuerdo permitirá al país acceder a una constelación
de satélites de ISI Imagesat.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Reuters – 20/11/2020

Deutsche Welle – 21/11/2020

Mozambique police say northern village, site of
reported beheadings, retaken from insurgents

Moçambique e Maláui debatem agenda comum de
Defesa e Segurança

Over 1,000 Mozambique troops on Thursday
recaptured the northern village of Muidumbe from
Islamist insurgents, police general commander
Bernardino Rafael said, killing 16 and destroying some
of their logistics. Mozambique’s northernmost
province of Cabo Delgado, home to gas developments
worth some $60 billion, is grappling with an
insurgency linked to Islamic State that has gathered
pace this year, with insurgents regularly taking on the
army and seizing entire towns.

Segundo anunciou o Governo moçambicano, a
agenda da XIII Sessão da Comissão Conjunta
Permanente de Defesa e Segurança (CCPDS) destaca
"os últimos desenvolvimentos políticos e de
segurança com impacto nos dois países",
Moçambique e Maláui, o que refere-se num
comunicado do Ministério moçambicano da Defesa
Nacional, citado pela Agência de Informação de
Moçambique (AIM). Moçambique é representado
pelo ministro da Defesa, Jaime Neto.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.
Infodefensa – 23/11/2020

Venezuela presenta dos prototipos de aviones multipropósito ensamblados en el país
La Empresa Aeronáutica Nacional S.A (Eansa) de Venezuela y la aerolínea estatal Conviasa dieron a conocer, en
el marco de ja jornada Innovación y Soberanía Tecnológica para la Consolidación del Transporte en Venezuela,
dos prototipos de aviones multipropósito de entrenamiento, ensamblados en el país. La presentación de las
aeronaves, una de ellas denominada SIBO 100, tuvo lugar en la sede principal el hagar de Conviasa, en el
Aeropuerto Internacional ‘Simón Bolívar’, de Maiquetía.

Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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Space News – 20/11/2020

Tass – 20/11/2020

Biden likely to stay course on Space Force and
defense investments

Russia’s top brass creates secure cyberspace for
information exchange

President-elect Joe Biden and Vice President-elect
Kamala Harris have vowed to take the United States in
a sharply different direction on issues like the
coronavirus pandemic and climate change. But with
regard to space and its importance to national
security, analysts and industry insiders believe the
Biden administration will largely stay the course. The
arrival of a new administration “does not portend any
immediate abrupt changes to U.S. national security”.

Russian army specialists have created secure
cyberspace with the help of the Portal system to
discuss defense issues with state authorities, Defense
Minister Sergei Shoigu said on Friday. "An
information exchange with regions of the Russian
Federation has been established through the Portal
system. This has made it possible to create the first
ever confidential single information space between
various levels of state power," the defense chief said.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Newsweek – 20/11/2020

Reuters – 22/11/2020

Russia Says U.S. Missile Defense Test Proves It Lied
About Global Missile Shield

Australia defence chief pledges changes after
damning Afghanistan report

Russia has accused the United States of lying about its
missile defense intentions after a recent
intercontinental interception test used technology
Moscow officials say the Pentagon has assured them
were not aimed at Russia's long-range capabilities.
Two days after the U.S. military for the first time
downed an intercontinental ballistic missile (ICBM)
with a missile fired from a warship, Maria Zakharova
branded the move "a new confirmation of the
dangerous and destabilizing character“.

Australia’s top military official said on Sunday the
country’s defence force must ‘own’ a recent report
on soldiers committing crimes in Afghanistan and
pledged changes to ensure that atrocities do not
happen again. The report, published on Thursday
after an inquiry into the conduct of special forces
personnel in Afghanistan between 2005 and 2016,
found that senior commandos forced junior soldiers
to kill defenceless captives in order to “blood” them
for combat.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

Para a notícia completa CLIQUE AQUI.

The Washington Post – 23/11/2020
US provides missiles, renews pledge to defend Philippines
U.S. President Donald Trump’s administration provided precision-guided missiles and other weapons to help
the Philippines battle Islamic State group-aligned militants and renewed a pledge to defend its treaty ally if it
comes under attack in the disputed South China Sea. National Security Adviser Robert O’Brien represented
Trump in Monday’s ceremony at the Department of Foreign Affairs in Manila, where he announced the delivery
of the missiles and bombs to the Philippine military.
Para notícia completa CLIQUE AQUI.
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