
 

 

UNIFIL tem Fragata "Liberal" como novo Navio-capitânia* 

 

O 12° Contingente da Força-Tarefa Marítima, da Força Interina das Nações Unidas no 

Líbano (FTM-Unifil), recebeu na última quinta-feira (15) a Fragata "Liberal" como seu 

novo navio-capitânia. A cerimônia de passagem de função entre os navios ocorreu no 

porto de Beirute a bordo da Fragata “Independência”, navio substituído, e foi presidida, 

pela primeira vez, pelo Deputy Force Commander da Unifil, General Sandeep Bajaj, do 

exército da Índia. 

 

A FTM-Unifil, ativada desde 2006, possui o Brasil como líder desde 2011. A missão ocorre 

por meio do mandato da Organização das Nações Unidas (ONU). Atualmente ela conta 

com cinco países, além do Brasil, que contribuem com navios, como a Alemanha, 

Bangladesh, Grécia, Indonésia e Turquia. 

 

A Marinha do Brasil mantém uma fragata na costa libanesa com o objetivo de impedir a 

entrada de armas ilegais e contrabandos no país árabe, bem como contribui para o 

adestramento da Marinha do Líbano. As substituições de Navios-capitânia e Estados-



Maiores ocorrem a cada seis meses. O atual comandante da FTM-Unifil é o almirante 

Claudio Henrique Mello de Almeida e quem assume o comando da nau-capitânia Liberal, 

que lidera esta missão por seis meses, é o comandante Ricardo Silveira Mello. 

 

A Nau-capitânia 

A Fragata "Liberal" é uma das seis fragatas da classe Niterói da Marinha do Brasil e, no 

Líbano, irá operar com cerca de 300 tripulantes. Desse total, o comandante do navio irá 

contar com um grupo de mergulhadores de combate e militares do Corpo de Fuzileiros 

Navais, além de um destacamento aéreo embarcado e uma aeronave AH-11ª - Super 

Lynx. 

 

A solenidade de transferência contou com as presenças do embaixador do Brasil no 

Líbano, Jorge Kadri; do chefe de Gabinete do Estado-Maior Conjunto das Forças 

Armadas, almirante Joése de Andrade Bandeira Leandro; e do comandante da Marinha 

do Líbano, almirante Majed Alwan, além de autoridades locais e representantes dos 

países componentes da Missão. 

 

Na ocasião, o embaixador Jorge Kadri foi condecorado pelo almirante Leandro, com a 

Ordem do Mérito da Defesa, no grau de Grande-Oficial. 

 

A Fragata "Independência", navio-capitânia substituído, já retornou para o Brasil com 

previsão de chegada, na Base Naval do Rio de Janeiro, para outubro deste ano. 

 

Fonte: MD 

Data da publicação: 19 de setembro  

Link: http://www.defesa.gov.br/noticias/24521-unifil-tem-fragata-liberal-como-novo-

navio-capitania 

 

 

 

USAF nomeia futuro bombardeiro B-21* 



 

A Secretária da Força Aérea dos EUA, Deborah Lee James, anunciou hoje o nome do 

futuro bombardeiro da USAF durante o Air Force Association’s Air, Space and Cyber 

Conference. 

 

Agora o B-21 será oficialmente conhecido como “Raider”. O nome foi escolhido dentre 

2100 opções indicadas por 4600 membros da USAF e seus familiares (somente eles 

podiam propor os nomes). O recebimento das indicações foi encerrado em maio 

passado. 

 

O nome foi sugerido por dois diferentes membros da USAF: o tenente-coronel Jaime I. 

Hernandez (Base Aérea de Dyess, Texas) e o sargento Derek D. White (Guarda Aérea 

Nacional de Maryland). 

Fonte: Poder Aéreo 

Data da publicação: 19 de setembro  

Link: http://www.aereo.jor.br/2016/09/19/usaf-nomeia-futuro-bombardeiro-b-21/ 

 

 

 

Lithuania, Latvia Sign Deal To Synchronize Defense 

Procurements* 

 

WARSAW, Poland — As part of increased efforts by the Baltic States to enhance their 

military cooperation and merge defense capacities, Lithuania’s Defense Minister Juozas 

Olekas and his Latvian counterpart Raimonds Bergmans have signed a deal to 

synchronize military procurements for the two countries’ armed forces, the Lithuanian 

ministry of defense said in a statement.  

 



"By this document, we commit to seek effective and favourable procurement solutions 

which would strengthen [the] defense capabilities and enhance operational 

compatibility of the Latvian and the Lithuanian Armed Forces," Olekas said, as quoted in 

the statement.  

 

Under the agreement, the envisioned joint procurements include deals to acquire fire-

distribution centers for Lithuania’s and Latvia’s air defense, anti-tank missiles, and short-

range anti-aircraft missiles.  

 

The latest development on NATO’s eastern flank comes as a result of an increase in 

defense efforts by the three countries, all of which have reacted with particular concern 

over Russia’s military intervention in Ukraine.  

 

The agreement "will not only help us track common denominators in the cooperation 

between our armed forces but will also reinforce the NATO assurance and deterrence 

measures," Bergmans said.  

 

The Baltic States have a track record of joint cooperation on military procurements. In 

2013, Estonia, Latvia and Lithuania jointly acquired ammunition for the Carl-Gustav anti-

tank weapons with Estonia on the basis of an agreement by the three countries and the 

European Defence Agency. Moreover, the Baltic States have been mulling to establish a 

joint medium-range air defense system to protect their skies. 

 

Fonte: Defense News 

Data da publicação: 19 de setembro 

Link: http://www.defensenews.com/articles/lithuania-latvia-sign-deal-to-synchronize-

defense-procurements 

 

 

*  Não mencionado o autor no texto. 


