
 

 

Secretário-geral do MD participa de abertura de 

feira de segurança 

 

Por Ascom 

 

O secretário-geral do Ministério da Defesa (MD), general Joaquim Silva e Luna, 

participou hoje da abertura da LAAD Security 2016 - Feira Internacional de 

Segurança Pública e Corporativa, representando o ministro Aldo Rebelo. Até o 

dia 14 de abril, o evento reúne mais de 100 marcas e 12 mil profissionais dos 

setores de segurança pública e privada, no Riocentro, zona oeste da capital 

fluminense. 



 

Durante cerimônia inaugural, Silva e Luna disse que o evento é uma 

oportunidade para as empresas de segurança exibirem suas bandeiras, 

reforçarem e criarem novas parcerias, além de mostrarem o que elas têm de 

mais de moderno na área de tecnologia e inovação. 

 

A LAAD Security 2016 reúne empresas nacionais e internacionais que fornecem 

tecnologias, equipamentos e serviços para Segurança Pública, Forças Policiais, 

Forças Especiais, Forças Armadas e gestores de segurança de grandes 

corporações, concessionárias de serviços e infraestrutura crítica do Brasil e 

América Latina. 

 

Para o secretário-geral do MD, o estreito relacionamento da área de defesa com 

a segurança reforça a importância da LAAD. “O Ministério da Defesa tem pleno 

interesse e acompanha de perto o assunto, porque suas missões, em algum 

momento, são trazidas também para a área de segurança”, ressaltou. A 

secretária de Produtos de Defesa, Perpétua Almeida, também acompanha o 

evento pelo Ministério da Defesa. 

 

Fonte: Ministério da Defesa 

Data da publicação: 12 de abril 

Link: http://www.defesa.gov.br/noticias/19799-secretario-geral-do-md-participa-de-

abertura-de-feira-de-seguranca 

 

 

 

Esquadrão que voava F-7P termina conversão 

para JF-17 na Força Aérea do Paquistão* 

 

Em nota divulgada na última segunda-feira, 11 de abril, a Força Aérea do Paquistão 

(PAF – Pakistan Air Force) informou que o caça JF-17 Thunder foi formalmente 



incorporado ao Esquadrão Multitarefa No 2, que conta com grande prestígio na PAF. A 

unidade é abrigada na Base Aérea de Masroor. 

 

Com essa introdução do caça no Esquadrão No 2, a PAF passa a operar a aeronave 

em 4 esquadrões, engajados em todos os tipos de operações, segundo a nota. 

 

Reportagem do jornal paquistanês Dawn sobre o evento informou que as outras três 

unidades equipadas com o JF-17 na PAF são o Esquadrão No 26 (Black Spiders) de 

Peshawar, o No 16 (Black Panthers) de Kamra e a Escola de Comandantes de Combate 

de Sargodha. 

 

25 anos com o F-7P – Conforme informações disponibilizadas pela PAF, o Esquadrão 

No 2 foi ativado em Mauripur em junho de 1956, inicialmente como uma unidade de 

conversão para a caça, tendo realizado também missões de apoio aéreo aproximado 

nos conflitos de 1965 e 1971. Em agosto de 1990, foi renomeado Esquadrão de 

Superioridade Aérea No 2, ganhou o código fádio “Minhas” e recebeu caças F-7P de 

fabricação chinesa. 

 

Durante o quarto de século em que voou com o F-7P, a unidade cumpriu também 

missões de prontidão operacional na segurança marítima, e participou em diversos 

exercícios com a Marinha do Paquistão, além do Exercício “Inspired Alert” com a 

Marinha dos EUA. 

 

A reportagem do jornal Dawn acrescentou que no Esquadrão No 2 o JF-17 substituiu 

alguns dos mais antigos caças F-7P do inventário da PAF, e que o processo de 

substituição pelo JF-17 Thunder, iniciado em agosto de 2015, permitiu transformar a 

unidade de um Esquadrão de Superioridade Aérea para um Esquadrão Multitarefa. 

 

JF-17 é prioridade – A cerimônia em Masroor, que formalizou a incorporação do JF-17 

ao Esquadrão Multitarefa No 2, contou com a presença do marechal do ar Sohail Aman, 

chefe do Estado Maior da PAF. Em seu pronunciamento, ele reiterou que o JF-17 

“continua nossa mais alta prioridade”. 

 

O reequipamento do esquadrão com o JF-17 ajudará, segundo a nota da PAF, no 

equilíbrio estratégico. A unidade possui entre suas responsabilidades a garantia da 

proteção das comunicações marítimas e a defesa das áreas costeiras, com total apoio 

à Marinha do Paquistão em suas operações ofensivas. 



 

Segundo a reportagem do Dawn, o JF-17 tem capacidade de ataque além do alcance 

visual, podendo empregar dois mísseis de cruzeiro antinavio do tipo C-802A. 

 

Fonte: Poder Aéreo 

Data da publicação: 12 de abril 

Link: http://www.aereo.jor.br/2016/04/12/esquadrao-que-voava-f-7p-termina-

conversao-para-jf-17-na-forca-aerea-do-paquistao/ 

 

 

Exército dos EUA está usando "ciber bombas" 

contra Estado Islâmico* 

 

BASE ÁREA DE BUCKLEY, Estados Unidos (Reuters) - O Exército dos Estados Unidos 

está jogando "ciber bombas" contra o Estado Islâmico pela primeira vez, como parte de 

um esforço coordenado para colocar pressão crescente sobre o grupo militante, afirmou 

o vice-secretário de Defesa dos EUA, Robert Work, nesta terça-feira. 

 

"Estes caras estão sob enorme pressão. Todas as vezes que fomos contra uma de suas 

posições defendidas nos últimos seis meses, nós os derrotamos. Eles fugiram, eles 

recuaram", disse Work a jornalistas a bordo de um avião militar em rota para uma base 

área no Estado de Colorado. 

 

Ele afirmou que os EUA e as forças de coalizão estão colocando pressão sobre o Estado 

Islâmico de todas as direções, usando todas as capacidades militares possíveis, 

incluindo ciber ataques, para derrotar o grupo. 

 

Fonte: Reuters 

Data da publicação: 12 de abril 

Link: http://br.reuters.com/article/internetNews/idBRKCN0X92PC 

 

 



Força Aérea realiza exercício “padrão OTAN”* 

 

O 1º/15º GAv Esquadrão Onça e o 1º/9º GAv, Esquadrão Arara, da Força Aérea 

Brasileira (FAB), participam até o dia 19 de abril do Exercício Operacional Araronça 

2016 na Base Aérea de Anápolis (BAAN), em Goiás. O objetivo é a troca de 

conhecimentos e o emprego em conjunto das unidades aéreas que operam a aeronave 

C-105 Amazonas. 

 

Ao todo, 32 pilotos e 50 graduados, entre mecânicos, mestres-de-carga, estão 

envolvidos no exercício operacional. Os militares treinam a capacidade de operar a 

aeronave C-105 Amazonas em missões de lançamento de cargas, usando técnicas de 

navegação à baixa altura e manobras contra ameaças nos mesmos moldes do que é 

utilizado pelas Forças Aéreas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). 

 

Como parte do exercício, os esquadrões estão realizando voos táticos em busca de 

elemento surpresa. Por isso, além de voar abaixo da cobertura dos radares, as 

aeronaves também estão executando voos à noite, o que exige dos militares o domínio 

da utilização dos óculos de visão noturna (NVG, do inglês Night Vision Goggles). 

Também serão realizados pousos e decolagens táticos. 

 

A BAAN possui as condições ideais para a realização desse tipo de adestramento, 

devido às unidades nela sediadas, o 2°/6° GAv, Esquadrão Gavião, unidade que opera 

aeronaves E/R-99, e o Primeiro Grupo de Defesa Aérea (1º GDA), que opera caças F-

5M. Além das unidades mencionadas há o Terceiro Grupo de Defesa Antiaérea (3° 

GDAAE), equipado com radar SABER M60 e mísseis superfície-ar de curto-alcance 

IGLA-S. “Assim as unidades da aviação de transporte têm a oportunidade de interagir e 

agregar conhecimento técnico e operacional para que suas tripulações possam melhor 

compreender as nuances do combate aéreo moderno”, afirmou o tenente-coronel 

Cláudio Faria, comandante do Esquadrão Onça. 

 

Fonte: Tecnodefesa 

Data da publicação: 13 de abril 

Link: http://tecnodefesa.com.br/forca-aerea-realiza-exercicio-padrao-otan/ 

 

* Não mencionado o autor 


