
 

 

Ministro Jungmann visita Censipam* 

 

Na manhã desta quarta-feira (19), o ministro da Defesa, Raul Jungmann, esteve na sede 

do Centro Gestor e Operacional de Proteção da Amazônia (Censipam) e conheceu seus 

produtos e atividades. Para monitorar e produzir  informações sobre essa região do País, 

além da sede em Brasília (DF), o Censipam conta com três centros regionais (Manaus, 

Belém e Porto Velho) e trabalha de forma integrada com Forças Armadas e diversos 

órgãos federais, estaduais e municipais. 

 

“O que a gente verifica aqui é que o Censipam é um órgão estratégico, não apenas para 

a Defesa Nacional, mas também para a questão da cartografia, do sensoriamento 

remoto, da previsão do clima, da previsão e monitoramento do desmatamento da 



Amazônia, enfim uma gama de alvos e de objetos que o Censipam cuida, com qualidade 

e capacidade tecnológica”, afirmou Jungmann sobre o órgão gestor. 

 

No início da visita, o diretor de produtos, Péricles Cardim, apresentou ao ministro os 

principais projetos do Censipam e a metodologia adotada por cada um. Entre eles, o de 

cartografia da Amazônia, que deverá ser finalizado em 2019, com a leitura da área da 

Amazônia legal, oferecendo à sociedade informações que antes não existiam em termos 

cartográficos. 

 

O projeto, em parceria com as Forças Armadas e o Serviço Geológico do Brasil (CPRM), 

compreende a elaboração de cartas cartográficas, que prestam informações, com 

precisão, de todo o espaço geográfico da Amazônia. O mapeamento terrestre realizado 

pelo Exército gera mapas de previsão de risco, estudos de implantação de infraestrutura 

e a estratificação da vegetação. A Marinha mapeia os principais rios navegáveis da 

Amazônia, com foco na segurança da navegação. E os potencias geológicos são 

indicados pelo CPRM. 

 

Péricles Cardim falou sobre a importância do conhecimento do ministro da Defesa sobre 

as ações do Censipam. “O ministro alavanca, sobretudo, a integração. Ele percebe a 

necessidade de um trabalho integrado na Amazônia. É importante sempre que a gente 

tenha o ministro conhecedor do potencial, para que ele mesmo já vislumbre o convite a 

determinadas instituições, para que atentem para o trabalho que o Censipam está 

fazendo”, ressaltou o diretor. 

 

Na avaliação do ministro da Defesa, o Censipam é um elo fundamental tanto na defesa 

da soberania do território como também no apoio aos órgãos governamentais. “Uma 

característica do Censipam é que ele transborda muito além do que é o atendimento 

das nossas necessidades da Defesa, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, na 

medida em que ele faz previsões que respondem a questão da sustentabilidade 



ambiental da Amazônia, da previsão hidrológica, do combate a crimes ilícitos que são 

feitos hoje na Amazônia” destacou o ministro Jungmann. 

 

Participaram da visita o diretor-geral do Censipam, Rogério Guedes; o diretor de 

Administração e Finanças, general Luis Felipe Linhares; o diretor técnico, Cristiano 

Cunha; e ainda, por vídeo-conferência, o analista do Centro Regional de Belém (CR-BE), 

Flávio Altieri. Pelo MD, acompanharam o ministro, o secretario-geral, general Silva e 

Luna; e o assessor especial militar, brigadeiro João Tadeu Fiorentine. 

 

A visita 

 

Durante a visita, no Centro de Processamento de Imagens do Censipam, Jungmann pode 

verificar imagens de alta resolução que geram modelos digitais de superfície, dados 

satelitais que subsidiam atividades como a detecção de desmatamento ilegal na 

Amazônia. 

 

O ministro também verificou o funcionamento dos terminais de comunicações mantidos 

nas regiões remotas da Amazônia, por meio de antenas de comunicação via satélite, em 

localidades como Tabatinga (AM), Costa Marques (RO) e Estirão do Equador (AM). 

Jungmann testar essa comunicação, ao falar com o soldado Marcelo, do 1º Pelotão 

Especial de Fronteira, organização do Exército Brasileiro em Costa Marques. 

 

Seminário de Monitoramento Integrado com Radar Orbital 

 

Nos dias 18 e 19 de setembro de 2017, Brasília será sede do 2º Seminário de 

Monitoramento Integrado com Radar Orbital -2017, organizado pelo Censipam. 

 

O evento contará com uma estrutura composta por apresentações de trabalhos e pôster 

voltados para aplicações com imagens de radar. Participarão conferencistas nacionais e 

internacionais, pesquisadores, professores de instituições de acadêmicas e de pesquisa, 



representantes de órgãos de governo, militares das Forças Armadas, bem como 

empresários e representantes da indústria nacional e internacional. Saiba mais: 

www.sipam.gov.br 

 

Fonte: Ministério da Defesa  

Data da publicação: 19 de julho 

Link: http://www.defesa.gov.br/noticias/33096-ministro-jungmann-visita-censipam 

  

 

 

 

Defesa prorroga consulta pública à PND, END e LBDN* 

 

Continuam, até 30 de setembro, no site Participa.br, para consulta pública, a Política 

Nacional de Defesa (PND), a Estratégia Nacional de Defesa (END) e o Livro Branco de 

Defesa Nacional (LBDN), documentos estratégicos do Ministério da Defesa (MD), sob 

apreciação no Congresso Nacional. 

 

A consulta pública possibilita ao cidadão apresentar sugestões e colaborar com a 

consolidação das ideias e dos novos conceitos apresentados nos documentos. Porém, 

as edições definitivas ocorrerão após a apreciação pelo Congresso e a posterior 

aprovação por decreto Presidencial. 

 

A Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco de Defesa 

Nacional são os documentos de mais alto nível do País em questões de defesa, baseados 

nos princípios constitucionais e alinhados às aspirações e aos objetivos nacionais 

fundamentais do Estado Brasileiro. 

 

http://www.sipam.gov.br/


Os documentos foram encaminhados para apreciação do Congresso Nacional em 

novembro de 2016, em cumprimento ao previsto na Lei Complementar (LC) nº 97/1999, 

alterada pela LC nº 136/2010, correspondentes ao período 2017/2020. 

 

A consulta pública faz parte da Estratégia de Governança Digital, publicada em 7 de 

março de 2016 (portaria do MPDG, nº 68), que tem o objetivo de disponibilizar 

informações em formato aberto, viabilizando o surgimento de novos negócios, 

aumentando a transparência da gestão pública e contribuindo com a sociedade na 

melhoria da qualidade dos dados. 

 

Fonte: Ministério da Defesa 

Data da publicação: 18 de julho 

Link: http://www.defesa.gov.br/noticias/33056-defesa-prorroga-consulta-publica-a-

pnd-end-e-lbdn 

 

 

 

 

Governo deve anunciar novo contingenciamento para garantir 

meta fiscal, diz fonte 

 

Por Patrícia Duarte e Lisandra Paraguassu 

 

SÃO PAULO/BRASÍLIA, 20 Jul (Reuters) - o governo deve precisar anunciar novo 

contingenciamento para garantir a meta fiscal deste ano, medida necessária mesmo 

com a decisão de aumentar a alíquota do Pis/Cofins sobre combustíveis, afirmou à 

Reuters uma fonte da equipe econômica nesta quinta-feira. 

 

O governo anunciará aumento nas alíquotas de Pis/Cofins sobre combustíveis para o 

máximo permitido, gerando mais 11 bilhões de reais aos cofres públicos já neste ano, 



afirmou a fonte, acrescentando que as alíquotas da Cide, outro imposto que incide sobre 

os combustíveis, não serão alteradas. 

 

"Vai faltar alguns poucos bilhões (de reais para assegurar a meta fiscal", afirmou a fonte, 

sob condição de anonimato. "Deve haver contingenciamento", acrescentou. 

 

Uma outra fonte, do Ministério da Fazenda, acrescentou ainda que os decretos com as 

alterações nos impostos deve ser publicado nesta quinta-feira em edição extra do Diário 

Oficial da União, permitindo que o governo inclua as novas previsões de arrecadação no 

relatório de receitas e despesas do bimestre. 

 

O governo tem se esforçado para gerar receitas extras que ajudem a cumprir a meta de 

déficit primário deste ano, de 139 bilhões de reais, em meio aos fracos sinais de 

recuperação da economia e após a forte crise política que atingiu o governo do 

presidente Michel Temer. 

 

Esse cenário de fracas receitas tem estrangulado parte do andamento da maquina 

pública, o que levou alguns na equipe econômica a cogitar descontingenciar parte dos 

39 bilhões de reais congelados no Orçamento deste ano. Mas, com o quadro fiscal 

delicado, essa ideia parece ter ficado para trás. 

 

Em 12 meses até maio, último dado disponível, o rombo primário somava 167,6 bilhões 

de reais, bem acima da meta do governo central para 2017 fechado. 

 

Fonte: Reuters 

Data da publicação: 20 de julho 

Link: http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN1A51SB-OBRTP 

 

 

 



Program Management Meeting de Offset do Projeto F-X2* 

 

Evento realizado no Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) em São 

José dos Campos, e que contou com a participação da empresa sueca Saab, responsável 

pelo fornecimento da nova geração do caça Gripen (Gripen NG) para a Força Aérea 

Brasileira (FAB) e pela transferência de tecnologia para o Brasil, marcou a 3ª Reunião de 

Gerenciamento do Acordo de Compensação (Offset) do Projeto F-X2. Também 

participaram empresas brasileiras como Embraer, Akaer, Atech, Atmos e AEL Sistemas, 

parceiras da sueca no design, desenvolvimento, integração, produção e suporte logístico 

para o Gripen NG (Gripen E/F), na condição de Beneficiárias do Acordo. 

 

A Força Aérea Brasileira (FAB) foi representada pela Comissão Coordenadora do 

Programa Aeronave de Combate (COPAC) e pelo Instituto de Fomento e Coordenação 

Industrial (IFI), por meio de sua Divisão de Desenvolvimento Industrial (CDI), 

responsáveis por gerir, acompanhar e fiscalizar o Acordo de Compensação. 

 

O programa de transferência de tecnologia para o Brasil tem como objetivo principal a 

capacitação da indústria aeroespacial brasileira com tecnologia e conhecimentos 

necessários para desenvolver, produzir e manter as aeronaves Gripen no Brasil. A 

proposta oferece uma compensação tecnológica e industrial ao país, com contrapartidas 

superiores, em valor econômico, ao preço final do contrato comercial de aquisição das 

36 aeronaves para a FAB. 

 

O objetivo da Reunião PMM é avaliar, com participação de todos os envolvidos, o 

andamento da Execução do Acordo de Compensação, de modo a garantir o 

cumprimento de todas as atividades e entregas previstas, conforme prevê a legislação. 

 

Fonte: Tecnodefesa 

Data da publicação: 17 de julho 



Link: http://tecnodefesa.com.br/program-management-meeting-de-offset-do-projeto-

f-x2/ 

 

 

 

* Não mencionado o autor no texto. 


