
 

 

 

Exército reforça fiscalização na fronteira do Brasil com a 

Colômbia* 

 

O 8º Batalhão de Infantaria de Selva do exército brasileiro, que conta com mais de 900 

homens e atua na região do Alto Solimões, no Amazonas, reforçou o efetivo na fronteira 

do país com a Colômbia e o Peru, durante o período dos Jogos Olímpicos. 

 

São mais 200 homens trabalhando na fiscalização da circulação de estrangeiros na 

fronteira, com o objetivo de garantir que a competição transcorra normalmente. Além 

do controle terrestre, o exército também trabalha na vigilância dos rios da Amazônia. 

 



No Rio Solimões, por exemplo, a força armada está intensificando a fiscalização na 

passagem de qualquer embarcação próximo à Base Anzol, uma unidade responsável por 

coibir a entrada de entorpecentes e mercadorias contrabandeadas no Amazonas. 

 

De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, em 2015 as 

ações integradas entre as polícias e as forças federais resultaram na apreensão de uma 

tonelada de drogas. As fiscalizações em embarcações, que navegam pelo Rio Solimões, 

são feitas diariamente. 

 

Pelotão Especial de Fronteira (PEF) - Missões dos Pelotões¹ 

 

As atividades de um Pelotão Especial de Fronteira (PEF) podem serem resumidas em 

três palavras: VIDA, COMBATE e TRABALHO, que formam a "Tríade da Soberania". O 

cumprimento integral das rotinas do PEF somente pode concretizar-se por meio da 

dosagem equilibrada e harmônica do esforço desenvolvido em cada uma das atribuições 

acima citadas. 

 

Prioritariamente, o PEF está apto para o cumprimento de sua tarefa de natureza 

essencialmente militar - COMBATE. As outras duas vertentes - VIDA e TRABALHO - são 

aspectos que assinalam o seu caráter de Organização Militar de natureza diversa e 

destinam-se à melhoria da qualidade de vida e das condições de trabalho de toda a 

comunidade. 

 

Como Organização Militar empregada isoladamente em área de selva, dentre as missões 

de COMBATE que o PEF cumpre, destacam-se as missões de exercer a vigilância da linha 

de fronteira e proporcionar o alerta oportuno; prevenir e dissuadir atividades hostis e 

ameaças externas; garantir a inviolabilidade da fronteira terrestre. 

 

As atribuições atinentes à VIDA são cumpridas por meio da execução de atividades de 

cunho prático, que visam a complementar a sobrevivência, tais como: exploração de 



recursos locais; criação de animais, principalmente de pequeno porte; implantação de 

horta comunitária; reflorestamento com árvores frutíferas; plantio de mandioca, milho, 

melancia, abóbora, feijão e outras culturas adaptadas à região. Tudo para o apoio à 

comunidade local. 

 

Para a execução das tarefas referentes ao TRABALHO, o PEF possui uma infraestrutura 

que abarca algumas das seguintes atividades: serralheria, carpintaria, oficinas de 

manutenção; além de dispor de equipamentos de eletricista, bombeiro, carpinteiro e 

pedreiro. 

 

¹ com CFSol / 8º BIS 
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H160 recebe validação aeromecânica* 

 

A Airbus Helicopters anunciou na última semana a validação da configuração 

aeromecânica do seu novo helicóptero H160, um marco fundamental que permite às 

equipes do programa confirmar aspectos chave de design e desempenho do helicóptero 

bimotor da próxima geração. 

 

“Graças às mais de 200 horas acumuladas de testes em voo, e com a realização deste 

marco formal do programa, temos confirmado vários pontos  chave do design e até 



mesmo ultrapassamos algumas metas teóricas quando testadas em ambiente real”, 

disse Bernard Fujarski, vice-presidente sênior encarregado do programa H160. 

 

“Com o envelope de voo do helicóptero agora totalmente aberto, estamos confiantes 

de que nosso helicóptero de última geração irá definir novos padrões de experiência de 

voo para os passageiros e tripulações”, acrescentou. 

 

Durante a campanha de ensaios em voo, realizada com dois protótipos na sede da 

empresa, em Marignane, França, o H160 demonstrou níveis excepcionalmente baixos 

de vibração e notáveis níveis de estabilidade, estabelecendo novos padrões de 

referência nesses quesitos. 

 

“Desde o lançamento do programa os níveis de vibração tem sido um objetivo prioritário 

e os resultados observados nos dão confiança de que o H160 irá estabelecer novos 

padrões de conforto para todos os segmentos de missões, desde o aeromédico até o 

transporte executivo. Estamos ansiosos para que nossos clientes experimentem essa 

sensação”, acrescentou Fujarski. 

 

Os próximos passos da campanha de voo vão colocar a aeronave à prova em climas 

quentes, durante o verão, e continuar testando o desempenho dos motores Arrano, 

agora implantados nos dois protótipos, bem como testes em baixas temperaturas, no 

final do ano. Um terceiro protótipo, já em fase avançada de construção, vai participar 

do programa de ensaio em voo em 2017 para apoiar o processo de certificação e entrada 

do H160 em serviço. 

 

Fonte: Tecnodefesa 

Data da publicação: 05 de agosto  

Link: http://tecnodefesa.com.br/h160-recebe-validacao-aeromecanica/ 

 

 



 

Ministro da Defesa elogia esquema de segurança da Olimpíada* 

 

RIO DE JANEIRO - O ministro da Defesa, Raul Jungmann, elogiou neste domingo o 

esquema de segurança dos Jogos Olímpicos do Rio. Ao participar, de manhã, da 

inauguração do Clube do Conselho Internacional do Esporte Militar (CISM), da 

Universidade da Força Aérea, Jungmann lembrou que as Forcas Armadas estão com 42 

mil agentes envolvidos com a Olimpíada, sendo 18 mil no Rio. 

 

"Em linhas gerais, a segurança está um sucesso. Tivemos nosso dia crítico na abertura e 

o esquema de segurança, com algum probleminha dada a complexidade, funcionou 

muitíssimo bem. Tínhamos voltados para o episódio mil batedores e dez mil homens. 

Foram usados 700 ônibus. Algum detalhe pode ter faltado, mas no aspecto operacional 

funcionou tudo bem", afirmou Jungmann, conforme a Agência Brasil. 

 

Segundo a Agência Brasil, o ministro lembrou que, na manifestação no fim da tarde na 

Praça Saens Peña, zona norte da cidade, a cerca de 2 quilômetros do estádio do 

Maracanã, "houve alguns feridos leves". "Por enquanto, não temos informação de que 

haja mais manifestações marcadas. Acho que passamos no teste", disse Jungmann. 

 

Sobre uma bala perdida que atingiu a sala de imprensa do Centro Olímpico de Hipismo, 

Jungmann disse que o caso está sendo investigado, mas ainda não há nenhuma 

conclusão sobre a autoria do disparo. 

 

"Uma pista que estamos seguindo é que, naquele exato momento, tínhamos drone 

sobrevoando uma comunidade na região e um olho de águia, um balão sobrevoando. 

Uma das hipóteses é que alguém estivesse se sentindo seguido e filmado. Então, é 

possível que alguém tenha dado um tiro e caído naquele local. Não é provável que venha 

do estande de tiro, mas vamos aguardar o relatório definitivo", concluiu Jungmann, 

ainda de acordo com a Agência Brasil. 



 

Fonte: DCI 

Data da publicação: 07 de agosto  

Link: http://www.dci.com.br/politica/ministro-da-defesa-elogia-esquema-de-
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