
 

 

Ao receber Navio Bahia, Dilma garante recursos 

para projetos de defesa 

 

Por Ascom 

 

Durante a cerimônia de incorporação à Marinha do Brasil do Navio Doca 

Multipropósito Bahia, a presidente Dilma Rousseff ressaltou a capacidade 

operacional da Marinha e garantiu recursos orçamentários para a continuidade 

dos projetos estratégicos da Defesa. Dilma anunciou que na proposta de revisão 

da lei orçamentária de 2016, enviada ao Congresso Nacional em março, foi 

incluído abatimento na meta de superávit de R$ 3,5 bilhões a serem destinados 

ao Ministério da Defesa. 

 

"Não podemos descuidar da defesa da nossa soberania, motivo pelo qual é 

necessário investir sempre e mais na capacitação de nossas Forças Armadas", 



disse a presidente. "Mesmo em uma fase de ajuste, temos nos esforçado para 

dar sequência aos projetos estratégicos das Forças Armadas", continuou. 

 

A cerimônia de incorporação do Navio Doca Multipropósito Bahia ocorreu no 

Porto de Salvador (Bahia), a bordo da embarcação, na manhã desta quarta-feira. 

A uma plateia composta por oficiais militares, autoridades federais, estaduais e 

municipais, diplomatas e jornalistas, o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, 

agradeceu à presidente da República o reconhecimento de seu governo à 

agenda de defesa. 

 

"Em nome do Ministério da Defesa, quero registrar meu agradecimento pela 

presença e por esse gesto que reconhece a agenda de defesa como prioridade 

na agenda do Brasil", afirmou. Rebelo ressaltou a capacidade do Navio. "O navio 

oferece à Marinha do Brasil várias opções de operações essenciais em defesa 

naval, em transporte de tropas e de equipamentos e pode se converter em navio 

hospital. Então a Marinha passa a ter um instrumento importante para ampliar a 

sua capacidade de operações com equipamento potente moderno e de emprego 

variável", disse. 

 

Em discurso, o Comandante da Marinha, almirante Eduardo Bacellar Leal 

Ferreira, afirmou que a incorporação do Navio Bahia "reafirma a capacidade de 

projeção de poder, de controle de áreas marítimas afastadas do litoral e de 

defesa das atividades econômicas na Amazônia Azul". Ele também acentuou a 

capacidade do navio ser utilizado para missões de caráter humanitário, auxílio a 

desastres, apoio à Defesa Civil e a operações internacionais de paz. 

 

Durante o evento, o governador da Bahia, Rui Costa, entregou a bandeira da 

Bahia ao Comandante do Navio, capitão Luís Felipe Monteiro Serrão. Em 

seguida, a presidente e o ministro descerraram a placa de inauguração da 

embarcação. 

 

Projetos estratégicos 

 



A presidente Dilma acentuou a versatilidade do Navio Bahia. "Com este navio, 

reforçamos o poder naval em atividades típicas do nosso governo e em ações 

de caráter humanitário e de auxílio a desastres. A versatilidade deste navio é 

compatível com as diversidades das tarefas que a Marinha executa", afirmou. 

 

Segundo a presidente, a Marinha tem papel fundamental nas atividades de 

proteção das águas jurisdicionais, em missões internacionais de paz, em ações 

de Garantia da Lei e da Ordem, em atividades da defesa civil, como ocorreu após 

o rompimento da barragem de rejeitos minerais em Mariana (MG). "Dentro dessa 

longa lista de atividades, fica fácil compreender a importância do investimento 

para incorporar o navio. É um merecido e necessário reforço à capacidade 

operacional da nossa força naval", disse. 

Em seu discurso, Dilma defendeu a continuidade dos projetos estratégicos de 

defesa como essencial para o País. "O Brasil é um país de dimensões 

continentais e riquezas extraordinárias, cuja defesa precisa ser aprimorada 

continuamente". Segundo ela, o governo se esforça diuturnamente para superar 

o cenário fiscal "sem sacrificar projetos que são fundamentais para a retomada 

do desenvolvimento e para o futuro do Brasil". 

 

Como projetos estratégicos, Dilma citou o Sistema Integrado de Monitoramento 

de Fronteiras (SISFRON), o programa Gripen, o projeto KC 390, o programa 

nuclear e de desenvolvimento do submarino nuclear e o Satélite Geoestacionário 

de Defesa e Comunicações Estratégicas. "Temos que investir nas Forças 

Armadas que a cada dia se mostram mais eficientes e profissionais no 

cumprimento de suas funções". 

 

Participaram da cerimônia, o Chefe do Estado Maior Conjunto das Forças 

Armadas, almirante Ademir Sobrinho, o secretário-geral do Ministério da Defesa, 

general Silva e Luna, a secretária de Produtos de Defesa do ministério, Perpétua 

Almeida, chefe do Estado Maior da Armada, almirante Airton Teixeira, o ministro 

chefe do Gabinete Pessoal da Presidência, Jaques Wagner, o ministro da 

Secretaria Especial de Portos, Hélder Barbalho, o embaixador da França no 

Brasil, Laurent Bili, o ministro do Superior Tribunal Militar, Álvaro Pinto, além de 

deputados federais, estaduais, vereadores. 



 

Fonte: Ministério da Defesa 

Data da publicação: 06 de abril 

Link: http://www.defesa.gov.br/noticias/19605-ao-receber-navio-bahia-dilma-garante-

recursos-para-projetos-de-defesa 

 

 

A volta do MiG? 

 

Por Poggio 

 

Análise feita por um site de defesa russo aponta um futuro promissor para o escritório 

de projetos da MiG. Segundo a análise, a ideia é manter um caça menor e menos 

custoso como é o caso da família MiG-29/35(quando comparado à família Su-27/30) 

para formar a dupla Hi/Lo. 

 

Outro ponto levantado pela análise é a não dependência da Rússia de uma única fonte 

de caças, algo que está para ocorrer nos EUA. Foi colocado no vídeo também que a 

empresa MiG possivelmente projetará um novo caça leve para complementar o futuro 

T-50, um caça pesado para substituir o Su-35. 

 

Fonte: Poder Aéreo 

Data da publicação: 05 de abril 

Link: http://www.aereo.jor.br/2016/04/06/a-volta-do-mig/ 

 

 

 

Bateria Antiaérea Pára-quedista realiza Operação 

Santa Cruz 2016 

 

A 21ª Bateria de Artilharia Antiaérea Pára-quedista (21ª Bia AAAe Pqdt), realizou, na 

semana passada, a Operação Escudo I (denominada Operação Santa Cruz 2016). A 

operação consistiu no adestramento de todos os sistemas da artilharia antiaérea 



(sistema de armas, de controle e alerta, de comunicações e logístico) e serviu como 

preparação da unidade para o cumprimento de sua missão durante os Jogos Olímpicos 

e Paralímpicos Rio 2016. 

 

A Operação Santa Cruz 2016 foi concebida num quadro tático de operações 

aeroterrestres para a conquista e a manutenção de uma Cabeça de Ponte Aérea (Base 

Aérea de Santa Cruz) por uma Força-Tarefa do Batalhão de Infantaria Pára-quedista, 

em território inimigo, para a condução de operações militares subsequentes. 

 

A operação contou com sobrevoos diurnos e noturnos de aviões de combate  A-1, do 

1º/16º GAv, Esquadrão Adelphi, e F-5M, do 1º GAvCa, todos da Base Aérea de Santa 

Cruz, dando maior realismo e dinamismo ao exercício, elevando o nível de dificuldade 

do exercício e cooperando com o adestramento do 21ª Bia AAAe Pqdt. 

 

A 21ª Bia AAAe Pqdt também contou com o apoio do 1º Grupo de Artilharia Antiaérea 

na cessão do Centro de Operações Antiaéreas Eletrônico e os Palm Tops das Unidades 

de Tiro, equipamentos modernos que fazem parte do Projeto Estratégico do Exército – 

Defesa Antiaérea, já adquiridos pelo 1º Grupo de Artilharia Antiaérea, aumentando 

velocidade e sigilo eletrônico das missões antiaéreas, contribuindo significativamente 

para o aumento das capacidades operacionais da Bateria. 

 

O exercício foi acompanhado por um oficial da Seção de Doutrina da Escola de Artilharia 

de Costa e Antiaérea, certificando o trabalho realizado e colaborando com a evolução e 

a consolidação da doutrina de emprego da Artilharia Antiaérea em operações 

aeroterrestres. 

 

Fonte: Tecnodefesa 

Data da publicação: 05 de abril 

Link: http://tecnodefesa.com.br/bateria-antiaerea-para-quedista-realiza-operacao-

santa-cruz-2016/ 
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