
 

 

Brasil e Paraguai renovam acordo militar até 2021* 

 

Por Ascom 

 

Os ministros da Defesa e das Relações Exteriores do Brasil e do Paraguai se 

reuniram em Assunção, nesta segunda-feira (4), para prorrogar, por mais cinco 

anos, o acordo relativo à cooperação militar, e, também, inaugurar o “Mecanismo 

2+2 de Consulta Política e Avaliação Estratégica”, cujo objetivo é estabelecer um 

instrumento bilateral nas áreas de defesa e de segurança. 

 

Antes das reuniões bilaterais, os ministros brasileiros Aldo Rebelo, da Defesa, e 

Mauro Vieira, das Relações Exteriores, juntamente com o embaixador do Brasil 

no Paraguai, José Eduardo Felício, foram recebidos pelo presidente paraguaio, 

Horácio Cartes, em audiência no Palácio de López. 

 



A agenda no país vizinho incluiu o primeiro encontro político-estratégico, 

denominado mecanismo de diálogo 2+2, entre o Brasil e o Paraguai. O objetivo 

é impulsionar a agenda bilateral de consultas e definir ações para o 

aprofundamento das relações em matéria de política exterior, defesa e 

segurança entre os dois países sul-americanos. 

 

Além de estabelecer aspectos da operação 2+2, a aliança entre os países foi 

ratificada com a assinatura de uma declaração conjunta. “Nosso desejo é de 

amizade, de respeito e de cooperação com a República do Paraguai, com as 

Forças Armadas do Paraguai junto a nossas Forças em todos os temas e áreas 

possíveis”, ressaltou o ministro Aldo Rebelo. 

 

Para o ministro da Defesa paraguaio, Diógenes Martinez, “o Brasil e o Paraguai 

vêm mantendo uma sólida e frutífera cooperação, assumindo o compromisso 

com o desenvolvimento dos dois países”. O diálogo 2+2 também eleva o status 

da representação da Marinha do Brasil no Paraguai para missão naval. 

 

Os ministros das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Mauro Vieira, e do 

Paraguai, embaixador Eladio Loizaga, assinaram a prorrogação, por mais cinco 

anos, do acordo entre os países relativo à cooperação militar, celebrado, 

inicialmente, em 1995. 

 

“Este é um marco da cooperação e do intercâmbio de informações entre o Brasil 

e o Paraguai”, afirmou o embaixador paraguaio Loizaga. Para o embaixador 

brasileiro, esse é um mecanismo de alto nível que articula assuntos de defesa 

de forma coordenada. “O dia hoje mostra a importância que o governo brasileiro 

atribui as relações com o Paraguai”, concluiu o chanceler Mauro Vieira. 

 

Cooperação Militar 

 

Dentre os temas de interesse de cooperação bilateral em defesa e segurança 

que serão fomentados, estão os exercícios e operações combinadas ou 

simultâneas na fronteira, capacitação e treinamento, compartilhamento de 



informações, desenvolvimento de iniciativas conjuntas para melhorar o controle 

do espaço aéreo, dentre outras iniciativas. 

 

Os ministros também examinaram as relações regionais e intercambiaram ideias 

a respeito de organismos multilaterais, especialmente sobre o Conselho de 

Defesa Sul-Americano (CDS), o Centro de Estudos Estratégicos de Defesa 

(CEED), à Escola Sul-Americana de Defesa (ESUDE), à Junta Interamericana 

de Defesa (JID) e à XII Conferência de Ministros de Defesa das Américas. 

 

Também foi destacada a cooperação alcançada com a participação paraguaia 

no contingente brasileiro da Missão de Estabilização de Paz das Nações Unidas 

no Haiti (Minustah). Foi acordado a manutenção de frequentes contatos para 

estreitar a cooperação no âmbito das operações de paz das Nações Unidas. 

 

Os ministros da Defesa assinaram ainda um memorando de entendimento que 

versa sobre a cooperação para a preservação da memória da Guerra da Tríplice 

Aliança, abrangendo a preservação dos documentos e sítios históricos e 

instrumentos e materiais usados na guerra. 

 

Condecoração 

 

O ministro Aldo Rebelo foi condecorado ainda pelo governo paraguaio com a 

Ordem do Mérito Militar em grau de Grande-Oficial. Já o ministro Diógenes 

Martinez recebeu, pelas mãos do governo brasileiro, o título de Grã-Cruz, pela 

Ordem do Mérito de Defesa. 

 

Fonte: Ministério da Defesa 

Data da publicação: 04 de abril 

Link: http://www.defesa.gov.br/noticias/19519-brasil-e-paraguai-renovam-acordo-

militar-ate-2021 

 

 

Aldo conhece a aeronave cargueiro KC-390* 



 

O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, conhece nesta terça-feira (05) o novo avião 

cargueiro projetado pela Força Aérea Brasileira (FAB), o KC-390. O cargueiro está 

sendo fabricado pela Embraer, com a participação da Argentina, Portugal e República 

Tcheca. O Embraer KC-390, que será apresentado na Base Aérea de Brasília, é capaz 

de realizar diversas missões, como transporte e lançamento de cargas e tropas, busca 

e resgate, reabastecimento em voo e combate a incêndios florestais. O contrato com a 

FAB prevê a aquisição de 28 aeronaves, no valor de R$ 7,2 bilhões, gerando 8,5 mil 

empregos na fase de desenvolvimento. 

 

O KC-390 é capaz de transportar até 26 toneladas de carga a uma velocidade de 470 

nós (870 km/h), com capacidade de operar em pistas austeras, inclusive não 

pavimentadas, ou danificadas. Sua fuselagem é capaz de acomodar cargas de grandes 

dimensões, com acesso por meio da rampa de carga. 

 

O moderno sistema de manuseio de cargas (Cargo Handling System) da aeronave 

permite reconfigurá-la rapidamente, utilizando roletes escamoteáveis para a 

movimentação da carga em pallets ou um piso plano para transporte de tropas ou 

veículos. 

 

Diferentes tipos de cargas podem ser transportados, como veículos, helicópteros, tropas 

(até 80 soldados equipados), paraquedistas (até 66 paraquedistas equipados, que 

podem saltar tanto de portas laterais como da rampa de carga), macas para evacuação 

aeromédica (até 74 macas padrão OTAN) ou configurações mistas. 

 

A aeronave ainda pode ser empregada como reabastecedora aérea, utilizando dois 

tanques internos removíveis, e possui grande flexibilidade, podendo reabastecer tanto 

helicópteros a baixas altitudes e velocidades, quanto caças de alto desempenho em 

elevadas altitudes e velocidades. A pilotagem da aeronave é facilitada por um moderno 

sistema aviônico integrado e por um sistema de controle de voo do tipo fly-by-wire, que 

reduz a carga de trabalho dos pilotos e aumenta a eficiência de missão. 

 

O KC-390 será a espinha dorsal da aviação de transporte da Força Aérea Brasileira. Da 

Amazônia à Antártica, a frota de 28 aeronaves, que substituirá os atuais Hércules C-

130, terá papel fundamental para os mais diversos projetos do Estado brasileiro, da 

pesquisa científica à manutenção da soberania. 

 



Programa KC-390 

 

Em 2009, a FAB contratou a Embraer para realizar o desenvolvimento da aeronave. Em 

maio de 2014, a Embraer inaugurou o hangar de montagem final do jato de transporte 

militar, o KC-390, em Gavião Peixoto (SP). Na época, a Embraer e o Comando da 

Aeronáutica assinaram o contrato para a produção seriada da aeronave, que marcou o 

início de uma nova fase do projeto. Além da encomenda da Força Aérea Brasileira, 

existem intenções de compra do avião por outros países, totalizando 32 aeronaves. 

 

Em fevereiro de 2015, a Embraer realizou o primeiro voo experimental do KC-390. 

Atualmente, a aeronave encontra-se em ensaios de voo de desenvolvimento e 

certificação. A campanha de testes deverá durar aproximadamente de 18 a 24 meses. 

A certificação do KC-390 está prevista para o segundo semestre de 2017 com as 

primeiras entregas no primeiro semestre de 2018. 

 

O KC-390 é equipado com dois motores turbofan V2500, produzidos pelo consórcio 

International Aero Engines, rampa traseira e um avançado sistema de manuseio e 

lançamento de carga. 

 

Ficha Técnica – KC-390 

 

Fabricante: Embraer S.A. 

Envergadura: 35,05 m 

Comprimento: 35,20 m 

Altura: 11,84 m 

Velocidade máxima de cruzeiro: 470 nós (870 km/h) 

Altitude máxima: 36.000 pés (11.000 m) 

Alcance (c/ 23 toneladas de carga): 1.380 milhas náuticas (2.556 km) 

 

Fonte: Ministério da Defesa (Alexandre Gonzaqga/Embraer) 

Data da publicação: 04 de abril 

Link: http://www.defesa.gov.br/noticias/19518-aldo-conhece-a-aeronave-cargueiro-kc-

390 

 

 

 



Marinha do Brasil recebe avião de combate AF-1B 

N-1011 

 

Por Ivan Plavetz 

 

Após a conclusão dos voos de ensaio realizados pela Embraer Defesa e Segurança 

(EDS) no município de Gavião Peixoto (SP), foi entregue a segunda aeronave de 

combate AF-1B ao Grupo de Fiscalização e Recebimento das Aeronaves AF-1/1A. Na 

ocasião foram realizados dois voos pelo piloto de ensaios da Marinha do Brasil, capitão-

de-corveta (FN) Paulo Mário, tendo sido atendidos todos os requisitos previstos em 

normas técnicas. 

 

No dia 1º de abril, a aeronave de matrícula militar N-1011 foi entregue para o Esquadrão 

VF-1, unidade da Marinha sediada na Base Aérea de São Pedro da Aldeia. A partir de 

agora, o avião poderá ser empregado nas diversas tarefas operativas do VH-1 e 

desempenhará um importante papel no treinamento e preparação dos pilotos com vistas 

à conversão operacional para as aeronaves modernizadas. 

 

O N-1011 é o protótipo modernizado monoplace (AF-1B) e será entregue 

temporariamente ao Esquadrão VF-1, devendo retornar a Embraer antes do término do 

Programa de Modernização para receber o retrofit (atualização da modernização) e a 

pintura definitiva de aeronave modernizada. 

 

Fonte: Tecnodefesa 

Data da publicação: 05 de abril 

Link: http://tecnodefesa.com.br/marinha-do-brasil-recebe-aviao-de-combate-af-1b-n-

1011/ 

 

 

 

 

 

* Não mencionado o autor 


