
 

 

Brasil receberá visita do ministro da Defesa da 

Tunísia 

 

Por Ascom 

 

Como parte dos preparativos para viagem ao Brasil do ministro da Defesa da 

Tunísia, Farhat Horchani, o ministro Aldo Rebelo recebeu, nesta segunda-feira 

(11), a visita do embaixador do país árabe no Brasil, Sabri Bachtobji. 

 

Será a primeira vez que um ministro tunisiano virá ao Brasil. A visita, prevista 

para o final do mês de maio, irá possibilitar a ampliação da cooperação na área 

de defesa entre os países. 

 

“Será uma grande honra poder receber o ministro da Defesa da Tunísia. 

Iniciaremos no mais elevado nível a cooperação de defesa entre os nossos 

países. Temos desafios comuns e podemos partilhar as afinidades. Impedir que 



as nossas fronteiras sejam impostas ao terrorismo e a outras entidades 

criminosas”, ressaltou o ministro brasileiro, Aldo Rebelo. 

 

Em março desse ano, Horchani expressou, por meio de comunicado, ao Ministro 

das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Viera, o desejo partilhado de seu 

governo de "buscar áreas de cooperação com o Brasil, especialmente nos 

setores de formação e de equipamento", e de empreender "um programa de 

troca de estudantes entre escolas estatais e militares". 

 

Em recente visita ao Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras 

(SISFRON), localizado em Dourados (MS), o embaixador Bachtobji destacou a 

expertise do Brasil no que tange ao aparato para vigiar os mais de 16,8 mil 

quilômetros de divisas nacionais. “O Brasil está muito bem preparado quanto ao 

controle de fronteira”, concluiu. 

 

A expectativa é que o ministro tunisiano conheça as instalações da Embraer, da 

Avibrás, do Comando de Operações Especiais do Exército, em Goiânia (GO), da 

Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro (RJ) e da sede do 

Ministério da Defesa, em Brasília (DF). 

 

Fonte: Ministério da Defesa 

Data da publicação: 11 de abril 

Link: http://www.defesa.gov.br/noticias/19726-brasil-recebera-visita-do-ministro-da-

defesa-da-tunisia 

 

 

 

B-52 contra o ISIS* 

 

Bombardeiros B-52 da Força Aérea dos EUA (USAF) chegaram à Base Aérea de Al 

Udeid, no Qatar, sábado passado e se juntaram à Operação Inherent Resolve, a 

campanha liderada pelos EUA contra o grupo Estado Islâmico. 

 



Esta é a primeira vez que a Força Aérea usará os aviões da época da Guerra Fria, na 

luta contra ISIS no Iraque e na Síria. Não foi divulgado o número exato de bombardeiros, 

mas sabe-se que eles são prevenientes da Base Aérea de Barksdale, Louisiana. 

 

“Como uma plataforma multi-função, o B-52 oferece diversas capacidades, incluindo o 

lançamento de armas de precisão e a flexibilidade e a resistência necessária para apoiar 

as prioridades do comandante e fortalecer a equipe de coalizão”. 

 

Em março, oficiais da Força Aérea deram indícios que alguns “BUFF” iriam substituir os 

B-1, que retornaram para os EUA em janeiro. 

 

“Houve melhorias de infra-estrutura recentemente. Elas permitem agora o emprego dos 

B-52 no teatro”, informou a secretária da Força Aérea, Deborah Lee James, no último 

dia 7 de março. 

 

Fonte: Poder Aéreo 

Data da publicação: 11 de abril 

Link: http://www.aereo.jor.br/2016/04/11/b-52-contra-o-isis/ 

 

 

 

FMI corta projeção de crescimento global e alerta 

para risco de estagnação global* 

 

WASHINGTON (Reuters) - O Fundo Monetário Internacional (FMI) cortou sua projeção 

de crescimento global pela quarta vez no último ano nesta terça-feira, citando a 

desaceleração da China, os preços persistentemente baixos do petróleo e a fraqueza 

crônica das economias avançadas. 

 

O Fundo, cuja reunião de primavera junto com o Banco Mundial será realizada em 

Washington esta semana, prevê que a economia global vai crescer 3,2 por cento em 

2016, comparado com a previsão anterior de janeiro de 3,4 por cento. 

 

Fonte: Reuters 



Data da publicação: 12 de abril 

Link: http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN0X91FU 

 

 

 

 

* Não mencionado o autor 


