
 

 

Rússia oferece caças Su-27SM3 ao Irã, que prefere Su-30SM ou 

Su-35* 

 

Rumores estão circulando na Rússia e no Irã de ambos os países estão perto de um 

grande acordo na esfera da aviação militar. 

 

De acordo com o correspondente especial da Shephard Media, Babak Taghvaee, a Rússia 

rejeitou o pedido iraniano de comprar 18 caças de superioridade aérea multimissão Su-

35 e 8 caças multimissão Su-30SM. Por sua vez, Moscou teria sugerido a Teerã comprar 

um número desconhecido de caças Su-27SM3. 

 



Devido às sanções da ONU, as tecnologias sensíveis implementadas na produção de 

aeronaves Su-30SM e Su-27SM3, bem como algumas questões comerciais, 

alegadamente estão por trás da situação. Em qualquer caso, os EUA conseguiriam 

bloquear tais entregas ao Irã através do Conselho de Segurança da ONU até 2020, 

quando as limitações devem ser levantadas. 

 

No entanto, de acordo com outros especialistas, a história de Babak Taghvaee é 

questionável. Babak Taghvaee argumentou que a Rússia não teve problemas com a 

entrega de Su-27SM3 este ano, apesar das limitações do Conselho de Segurança da 

ONU. Isso é muito improvável. 

 

Além disso, a Rússia não produz novos caças Su-27SM3 multimissão. Ela apenas 

moderniza as versões mais antigas do Su-27. 

 

No último fim de semana, o vice-primeiro ministro russo, Dmitry Rogozin, se encontrou 

com o ministro da Defesa iraniano Hossein Dehghan e discutiu a cooperação militar 

entre os dois países. 

 

De acordo com uma fonte no escritório de Rogozin, os lados discutiram possíveis 

suprimentos de armas e fortalecimento da cooperação militar e técnica e tecnológica 

em meio às contínuas sanções dos EUA. 

 

Fonte: Poder Aéreo  

Data da publicação: 08 de agosto 

Link: http://www.aereo.jor.br/2017/08/08/russia-oferece-cacas-su-27sm3-ao-ira-que-

prefere-su-30sm-ou-su-35/ 

 

 

 

Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército visita o 18º GAC* 



 

Rondonópolis (MT) – No dia 3 de agosto, o 18º Grupo de Artilharia de Campanha 

recebeu a visita do Comandante da Artilharia Divisionária da 5ª Divisão de Exército 

(AD/5), General de Brigada Rodrigo Pereira Vergara e comitiva, com o objetivo de 

realizar a Visita de Orientação da Instrução Individual de Qualificação (IIQ). 

 

Durante a atividade, o General Vergara e seu Estado-Maior puderam verificar o nível de 

aprestamento através de uma formatura de Apronto Operacional de uma Bateria de 

Obuses, onde constataram os conhecimentos obtidos pelos soldados nas instruções de 

cada subsistema de Artilharia (Topografia, Comunicações, Central de Tiro e Linha de 

Fogo), bem como avaliaram a manutenção das viaturas e obuseiros do Grupo. 

 

Durante a inspeção foi realizada a verificação da manutenção dos tubos dos obuseiros 

com um pano branco, de forma a manter esta tradição artilheira sempre viva e salientar 

a importância dessa atividade para o emprego dos meios da Arma dos fogos largos, 

densos e profundos. 

 

Após o apronto, cada subsistema foi desdobrado no terreno e houve a realização do tiro 

de sub-calibre de Artilharia – Dispositivo de Treinamento 14,5 mm. Finalizando a 

Inspeção, na análise pós-ação, o Comando da AD/5 apresentou aos integrantes do 18º 

GAC os pontos fortes observados durante a visita e as oportunidades de melhoria, 

contribuindo assim com o aprimoramento da instrução de qualificação. 

 

Fonte: Forças Terrestres 

Data da publicação: 08 de agosto 

Link: http://www.forte.jor.br/2017/08/08/artilharia-divisionaria-da-5a-divisao-de-

exercito-visita-o-18o-gac/ 

  

 

 



IPCA acelera mais que o esperado em julho, mas em 12 meses é 

o menor desde 1999* 

 

RIO DE JANEIRO/SÃO PAULO (Reuters) - A inflação voltou a ganhar impulso em julho, 

acima do esperado e puxada pelos preços maiores de energia elétrica e dos 

combustíveis, mas ainda dando conforto para que o Banco Central continue no seu 

caminho de redução dos juros básicos. 

 

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) subiu 0,24 por cento em julho, 

após mostrar deflação de 0,23 por cento em junho, informou o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira. 

 

No acumulado de 12 meses, o IPCA subiu 2,71 por cento, nível mais baixo desde 

fevereiro de 1999 (2,24 por cento) e permanecendo abaixo do piso da meta oficial de 

inflação, de 4,5 por cento, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual. 

 

O número de julho veio acima das expectativas dos analistas consultados pela Reuters, 

de alta de 0,19 por cento no mês e de 2,66 por cento em 12 meses. 

 

"O IPCA está muito ao sabor da energia e das bandeiras tarifárias nos últimos 2 meses. 

É preciso esperar o fim desse movimento, para cima ou para baixo, para filtrar o real 

patamar da inflação", disse o gerente de Índice de Preços do IBGE, Fernando Gonçalves. 

 

Segundo o IBGE, o maior impacto individual sobre o IPCA veio da energia elétrica, que 

subiu 6 por cento após a entrada em vigor da bandeira tarifária amarela em julho, 

levando o grupo Habitação a registrar alta de 1,64 por cento em julho, depois de 

registrar deflação de 0,77 por cento no mês anterior. 

 



Essa pressão deve permanecer em agosto, quando valerá a bandeira vermelha. Além 

disso, o efeito do aumento do PIS/Cofins sobre preços de combustíveis, anunciado em 

meados de julho, não deve desaparecer no curto prazo. 

 

E foi isso que afetou o grupo Transporte em julho, com alta mensal de 0,34 por cento 

no mês passado, depois de cair 0,2 por cento em junho. Segundo o IBGE, o litro do etanol 

ficou, em média, 0,73 por cento mais caro, enquanto a gasolina subiu 1,06 o cento. 

 

Já o grupo alimentação e bebidas, que corresponde por 25 por cento do índice, 

apresentou deflação pelo terceiro mês e recuou 0,47 por cento. 

 

O fato de os preços livres continuarem em queda neste mês, influenciados pela 

recuperação econômica mais lenta que a esperada, é um fator importante para que o 

BC corte a Selic, que já foi reduzida em 5 pontos percentuais desde outubro do ano 

passado, aos atuais 9,25 por cento. 

 

Fonte: Reuters  

Data da publicação: 09 de agosto 

Link: http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKBN1AP1IN-OBRTP 

  

 

 

BMC lands Turkey contract to sell 529 vehicles* 

 

ANKARA — BMC, a leading Turkish armored vehicles maker, signed Aug. 8 a contract 

with the Turkish government to produce and sell a total of 529 tactical wheeled armored 

vehicles, the government said. 

 

Turkey’s defense procurement agency, the Undersecretariat for Defense Industries 

(SSM), said that BMC would act as the prime contract in the program for the 



procurement of 529 armored vehicles, meaning the company would be expected to 

work with other local companies designated as sub-contractors. 

 

SSM said: “The program aims to meet the Turkish Armed Forces’ requirements in areas 

where it intensively fights terror.” 

 

The statement means the planned vehicles would be deployed mostly in Turkey’s 

southeastern provinces where the Turkish military fights Kurdish insurgents. The 

fighting, which began in 1984 and has since taken up more than 40,000 lives, resumed 

after the Kurdish fighters, designated as terrorists by Turkey, the U.S. and the European 

Union, ended their unilateral ceasefire in July 2015. 

 

A procurement source familiar with the contract said that the deal was worth “over 300 

million euros,” or about $350 million. 

 

SSM said that the contract also involves procurement from BMC of an unspecified 

number of the Yeni Kirpi, an advanced version of the Kirpi, BMC’s mine-resistant, 

ambush-protected vehicle which was showcased in May 2017 at the IDEF defense and 

aerospace exhibition in Istanbul. 

 

BMC is partly owned by businessman Ethem Sancak, a close friend of Turkish President 

Recep Tayyip Erdogan. Sancak also sits in the central executive commit of Erdogan’s 

ruling Justice and Development Party. A Qatari investment fund holds a 50 percent stake 

in the company. 

 

Last year BMC launched RBSS, a Turkey-based joint venture, with Germany’s 

Rheinmetall and Malaysia’s Etika group. 

 

Fonte: Defense News  

Data da publicação: 08 de agosto 



Link: http://www.defensenews.com/land/2017/08/09/bmc-landsturkish-contract-to-

sell-529-vehicles/ 

  

 

 

* Não mencionado o autor no texto. 


