
 

 

Ministros da Defesa e do GSI participam de reunião sobre 

segurança no Centro de Inteligência dos Jogos Rio 2016* 

 

Os ministros da Defesa, Raul Jungmann, e do Gabinete da Segurança Institucional (GSI) 

da Presidência da República, Sergio Etchegoyen, estiveram na manhã desta terça-feira 

(9), no Centro de Inteligência dos Jogos (CIJ) para participar da reunião do Comitê 

Executivo de Segurança Integrada (Cesi). 

 



O Cesi reúne-se periodicamente para tratar de temas relacionados à segurança dos 

Jogos. É integrado por representantes da Inteligência, da Defesa, da Segurança Pública, 

da Casa Civil, do estado e do município. 

 

Hoje foram abordados pontos como transporte, bloqueios de vias e mobilidade urbana; 

ampliação da área de atuação das Forças Armadas na cidade do Rio de Janeiro – via 

decreto de emprego das Forças em Garantia da Lei e da Ordem (GLO); coordenação das 

Forças com órgãos de Segurança Pública; e segurança nas instalações. 

 

Comitê 

 

Baseado no modelo de governança aprovado pela Presidência da República em 2015, o 

Cesi atua nacionalmente e sua função é garantir a sinergia entre os diferentes eixos 

responsáveis pela Segurança dos Jogos. 

 

A ABIN é representada no Cesi pelo diretor-geral, Wilson Roberto Trezza; a Defesa tem 

a participação do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), o 

almirante Ademir Sobrinho; e, pela Segurança Pública, participa o Secretário 

Extraordinário de Segurança para Grandes Eventos, Andrei Rodrigues. O subsecretário 

Extraordinário de Grandes Eventos, Roberto Alzir Dias Chaves, e o diretor de Operações 

da Cidade do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos Rio 2016, Leonardo Maciel, 

representam, respectivamente, estado e município. 

 

O general Luiz Felipe Linhares, chefe da Assessoria Especial de Grandes Eventos do 

Ministério da Defesa, também participa das reuniões do Cesi. 

 

Integração 

 



Segundo o ministro Etchegoyen, “o papel do Comitê é apontar os desafios e superá-los 

com apoio mútuo de todos os envolvidos na operação de Segurança”. De acordo com 

ele, “temos tido exemplos claros de como a integração tem atingido seus objetivos”. 

 

Durante a reunião, o ministro Jungmann manifestou interesse em saber as providências 

que estão sendo tomadas no sentido de equacionar problemas como o transporte 

público e o fluxo de torcedores nas arenas dos Jogos Rio 2016. 

 

Antes da participar da reunião do Cesi, os ministros estiveram no briefing diário sobre a 

segurança, no Comando Militar do Leste (CML), onde abriga toda a operação das Forças 

Armadas na capital fluminense. 

 

Fonte: Ministério da Defesa 

Data da publicação: 09 de agosto  

Link: http://www.defesa.gov.br/noticias/23340-ministros-da-defesa-e-do-gsi-
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FAB sedia 4° workshop de certificação da nova aeronave KC-390 

 

 

Por Ten Iris Vasconcellos 

 

O Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), localizado em São José 

dos Campos (SP), sedia até a próxima sexta-feira (12) o 4º Workshop de Certificação da 

Aeronave KC-390. O objetivo é checar as necessidades de apoio que as Forças Armadas 

Brasileiras irão prover à EMBRAER para a execução das futuras campanhas de Ensaios 



em Voo de Desenvolvimento e de Certificação do KC-390. O evento teve início nesta 

segunda-feira (08). 

 

Durante o workshop são apresentados pela EMBRAER os resultados da Campanha de 

Congelamento Aerodinâmico do KC-390, finalizada em julho na Base Aérea de Campo 

Grande, e o planejamento inicial para os ensaios de Reabastecimento em Voo (REVO) 

que englobará missões de reabastecimento do próprio KC-390, de aeronaves de caça e 

de helicópteros. Também está sendo realizado o planejamento para teste da Suíte de 

Auto-Defesa (SPS), do Sistema Eletro-óptico e Infravermelho (EO/IR) e do sistema de 

lançamento automático de cargas (CHS). 

 

O evento é coordenado pela Divisão de Projetos do DCTA e conta com representantes 

da EMBRAER e de diversas organizações militares da Força Aérea Brasileira, além de 

representantes da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro. 

 

De acordo com o coordenador do evento, Major Engenheiro Fernando Benitez Leal, o 

workshop é fundamental para o uso eficiente e eficaz dos recursos do Governo. “O 

Governo Brasileiro irá fornecer aeronaves, tripulação treinada e logística associada para 

a realização de alguns ensaios específicos do KC-390. A realização do 4º Workshop de 

Certificação permitirá que o apoio solicitado pela EMBRAER esteja disponível nas 

quantidades e períodos adequados à realização dos ensaios”, destacou. 

 

KC-390 

 

Desenvolvido pela EMBRAER a partir das demandas operacionais e requisitos do 

Comando da Aeronáutica, a aeronave foi projetada com o objetivo de reunir a 

capacidade de atender inúmeras missões como, busca e salvamento, transporte, 

reabastecimento em voo, lançamento de cargas e paraquedistas, evacuação 

aeromédica, combate a incêndio florestas, entre outras. 

 



A campanha de ensaios em voo do KC-390 está em fase de excução e a sua certificação 

está prevista para o segundo semestre de 2017, com a primeira entrega para a FAB 

programada para 2018. 

 

Fonte: Defesanet 

Data da publicação: 10 de agosto  

Link: http://www.defesanet.com.br/kc390/noticia/23190/FAB-sedia-4%C2%B0-
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Kuwait compra 30 helicópteros H225M 

 

Por Ivan Plavetz 

 

O governo doKuwait assinou contrato com a Airbus Helicopters para aquisição de 30 

helicópteros médios H225M Caracal, anunciou hoje (09) a fabricante. O negócio foi 

firmado após processo seletivo realizado em meados do ano passado e inclui suporte 

operacional entre outros serviços. 

 

Desse lote contratado, 24 exemplares serão usados pela Força Aérea do Kuwait e seis 

pela Guarda Nacional. As aeronaves cumprirão notadamente missões de Combat-SAR 

(CSAR), operações navais, evacuação aeromédica e transporte militar. 

 

De acordo com fontes da imprensa francesa, o contrato esta avaliado em USS 1.19 

bilhões e as entregas começarão antes do final de 2018. Em outubro de 2015 o Kuwait 

assinou carta de aceitação (LoA conforme termo interancional) com a França 

correspondente a 24 H225M, sendo que os seis restantes estavam incluídos como 

opção. 



 

Além dos H225M, o país árabe espera receber da França um programa MLU (Mid-Life 

Upgrades – modernização de meia vida) para suas oito embarcações de ataque rápido 

P 37 (Combattante 1) e para seus veículos blindados leves Renault. 

 

O Kuwait é o último país a se juntar ao grupo de usuários do H225M. Mais de 138 

helicópteros do modelo já foram encomendados por França, Brasil, México, Malásia, 

Indonésia, Tailândia e Kuwait. 

 

Fonte: Tecnodefesa 

Data da publicação: 09 de agosto  

Link: http://tecnodefesa.com.br/kuwait-compra-30-helicopteros-h225m/ 

 

 

 

Japão alerta China sobre deterioração de laços por disputa no 

Mar do Leste da China 

 

Por Por Kiyoshi Takenaka 

 

TÓQUIO (Reuters) - O Japão alertou a China nesta terça-feira de que os laços entre os 

dos países estão se deteriorando em função das ilhotas que disputam no Mar do Leste 

da China, e o enviado chinês em Tóquio reiterou a postura de Pequim, segundo a qual 

estas últimas são seu território, solicitando conversações para resolver a desavença. 

 

A rusga diplomática acontece em um cenário de aumento de tensão no momento em 

que a China constrói postos avançados no também contestado Mar do Sul da China, 

incluindo o que parecem ser hangares reforçados para aeronaves, de acordo com novas 

imagens de satélite. 



 

As relações entre as duas maiores economias da Ásia se tensionaram nos últimos dias, 

já que o Japão viu um número crescente de navios da Guarda Costeira chinesa e do 

governo de Pequim navegando perto das ilhotas do Mar do Leste da China, chamadas 

de Senkaku no Japão e Diaoyu na China. 

 

A série de incursões chinesas nas águas vem na esteira de um período de pressão 

constante sobre a China por conta de suas atividades no Mar do Sul da China e de críticas 

de Pequim sobre o que vê como interferência japonesa nessa disputa. 

 

O ministro das Relações Exteriores japonês, Fumio Kishida, convocou o embaixador 

chinês, Cheng Yonghua, pela segunda vez desde sexta-feira e lhe disse que a China está 

tentando alterar o status quo unilateralmente, disse a chancelaria do Japão. 

 

Kishida disse a Cheng que o clima das relações sino-japonesas está "se deteriorando 

acentuadamente", segundo o ministério. 

 

Após a conversa, o diplomata chinês contou ter dito a Kishida que as ilhas, que são 

controladas pelo Japão, são uma parte integral do território da China e que a disputa 

deveria ser solucionada por meio do diálogo. 

 

"Eu lhe disse... ser natural que navios chineses realizem atividades nas águas", disse 

Cheng aos repórteres. 

 

Dezenas de embarcações chinesas navegaram perto das ilhas durante o final de semana, 

causando alarme no Japão. Cheng foi convocado pelo vice-ministro das Relações 

Exteriores japonês, Shinsuke Sugiyama, na sexta-feira por causa das incursões no que 

Tóquio vê como suas águas territoriais. 

 

Fonte: Reuters 



Data da publicação: 09 de agosto  

Link: http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN10K13R 

 

 

 

* Não mencionado o autor 


