
 

 

Ministro da Defesa visita Escola Superior de Guerra, no Rio* 

 

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, visitou hoje (17), as instalações da Escola Superior 

de Guerra (ESG), no bairro da Urca, no Rio. O ministro foi recebido pelo comandante da 

ESG, brigadeiro Rafael Rodrigues Filho, e demais dirigentes da Escola. Em seguida, os 

oficiais generais fizeram uma exposição sobre o funcionamento e os cursos oferecidos 

pela ESG. 

 

O brigadeiro Rodrigues Filho apresentou ao ministro as necessidades operacionais e de 

pessoal. Jungmann lembrou que o país enfrenta hoje uma crise econômica e política, e 

assegurou que o cenário atual indica para possibilidade de reverter o cenário. O ministro 

lembrou que em função disso, projetos importantes das Forças Armadas tiveram 

redução de recursos. 



 

"A situação hoje nos preocupa, mas é possível melhorar essa situação”, explicou. 

 

Raul Jungmann está no Rio de Janeiro onde reveza com os ministros Alexandre de 

Moraes (Justiça e Cidadania) e Sergio Etchegoyen (Gabinete da Segurança Institucional) 

o acompanhamento das ações de defesa, segurança pública e inteligência para os Jogos 

Olímpicos e Paralimpicos Rio 2016. 

 

Ele contou para o alto comando da ESG como estão os preparativos nesta reta final dos 

Jogos e as articulações para a realização dos Jogos Paralímpicos. 

 

Fonte: Ministério da Defesa  

Data da publicação: 17 de agosto  

Link: http://www.defesa.gov.br/noticias/23561-ministro-da-defesa-visita-escola-

superior-de-guerra-no-rio 

 

 

 

Força Aérea dos EUA encomenda mais trinta MQ-9 Reaper* 

 

A USAF contratou a General Atomics Aeronautical Systems Inc. para produzir 30 veículos 

aéreos não tripulados MQ-9 Reaper. 

 

O contrato é de US$ 370,9 milhões, segundo o Departamento de Defesa dos EUA. 

 

A produção será realizada nas instalações da empresa em Poway, Califórnia, e será 

concluída até 31 de maio de 2019. 

 



O Reaper MQ-9 era anteriormente conhecido como Predator B. Ele tem uma 

envergadura de 20 metros, uma velocidade de cruzeiro de 313 km por hora, e uma 

altitude de 15.400 metros. Ele tem pontos duros para armas e uma capacidade de de 

carga interna de 363 kg para sensores. 

 

O Centro de Gerenciamento de Ciclo de Vida da Força Aérea, da Base de Wright-

Patterson, Ohio, é a unidade responsável pela aquisição. 

 

 

Fonte: Poder Aéreo 

Data da publicação: 17 de agosto  

Link: http://www.aereo.jor.br/2016/08/17/forca-aerea-dos-eua-encomenda-mais-

trinta-mq-9-reaper/ 

 

 

 

Navios da área do 3º DN realizam exercícios com a fragata 

‘Liberal’* 

 

Seis navios subordinados ao Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste 

realizaram, no dia 11 agosto, exercícios no litoral de Natal (RN), em conjunto com a 

Fragata “Liberal”, que está em trânsito para o Líbano. Entre as ações, foram realizadas 

operações aéreas, com um pouso de uma aeronave no Navio Patrulha Oceânico 

“Araguari”; manobras táticas e leap frog (manobra de aproximação a pequena distância 

entre navios). 

 

Segundo o Comandante do Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste, Capitão de 

Fragata Sérgio Tadeu Leão Rosário, o objetivo dos exercícios é aumentar a capacidade 

dos meios, manter a qualificação e elevar o nível de adestramento da tripulação. 



 

Participaram dos exercícios, além do “Araguari” e da “Liberal”, os Navios Patrulha 

“Macau”, “Graúna”, “Guaíba”, “Goiana” e “Grajaú”, subordinados ao Comando do 

Grupamento de Patrulha Naval do Nordeste. 

 

Fonte: Poder Naval 

Data da publicação: 17 de agosto  

Link: http://www.naval.com.br/blog/2016/08/17/navios-da-area-do-3o-dn-realizam-

exercicios-com-a-fragata-liberal/ 

 

 

 

* Não mencionado o autor 


