
 

 

Roda Viva entrevista o ministro da Segurança Pública, Raul 

Jungmann (vídeo) 

 

Por Roberto Caiafa 

 

O Roda Viva entrevistou o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que falou 

sobre a intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro, além do combate à violência 

e criminalidade nos demais estados. 

Na bancada de entrevistados Chico Otavio, repórter do Jornal O Globo; José Júnior, 

fundador do Afroreggae; Ilona Szabó, diretora do Instituto Igarapé e especialista em 

segurança pública; e João Paulo Charleaux, repórter especial do Nexo Jornal 

Siga o Roda Viva nas redes sociais! Facebook: https://www.facebook.com 



Siga a TV Cultura: – Facebook: https://www.facebook.com/tvcultura – Twitter: 

https://twitter.com/tvcultura – Instagram: https://www.instagram.com/tvcultura – G+: 

https://plus.google.com/+tvcultura 
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Saab promove conferência para futuros fornecedores da fábrica 

de aeroestruturas 

 

Por Roberto Caiafa 

 

A Saab promoveu, no dia 10 de maio de 2018, uma conferência para fornecedores nas 

instalações da fábrica de aeroestruturas em São Bernardo do Campo, a Saab 

Aeronáutica Montagens (SAM), a fim de levantar e mapear os potenciais fornecedores 

da região. 

Marcelo Lima, diretor-geral da SAM, apresentou os planos da fábrica, as etapas de 

contratação e montagem, além dos segmentos aeroestruturais que serão produzidos 

por lá como o cone de cauda, os freios aerodinâmicos, o caixão das asas, a fuselagem 

traseira e a fuselagem dianteira para a versão monoposto (um assento) e a versão 

biposto (dois assentos). 

 

Os representantes das empresas tiveram a oportunidade de ver de perto a réplica em 

tamanho real do caça Gripen. 

“O evento superou as nossas expectativas. Conhecemos empresas altamente 

qualificadas que podem atender as nossas necessidades futuras”, comentou Roberto 

Serra, gerente de suprimentos da SAM. 

https://plus.google.com/+tvcultura


 

Mais de 50 empresas de diversos ramos de atividades e uma ampla gama de serviços se 

reuniram com o time da Saab para que pudessem apresentar seus serviços e ajudar a 

Saab a estruturar a futura carteira de fornecedores que poderão contribuir com a SAM 

quando as suas operações darem início. 

O grande objetivo desse primeiro contato com as empresas locais foi alcançado e vai 

ajudar a Saab a encontrar o fornecimento certo para as próximas etapas de 

desenvolvimento da SAM. 

 

“Nesse processo de recrutamento, pudemos abrir as portas da SAM para a comunidade 

local. Temos um grande interesse em nos vincularmos à região e dar continuidade às 

contribuições com o nosso conhecimento profundo em tecnologia na área de defesa” 

comenta Marcelo Lima. 

 

Os serviços variam desde serviços de informática até serviços mais complexos como 

implantação fabril. Este empreendimento vai movimentar bastante a economia da 

região em diferentes aspectos, direta e indiretamente. 

A Saab contou também aos presentes detalhes do Programa Gripen Brasileiro. A 

aquisição dos 36 aviões caças pela Força Aérea Brasileira representa um enorme salto 

tecnológico para a indústria brasileira, por meio de um extenso programa de 

transferência de tecnologia, que vai permitir que aviões supersônicos sejam 

desenvolvidos, produzidos e mantidos também aqui no Brasil. 
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24° reunião da Comissão Mista da Indústria de Defesa (CMID) 



 

Por Roberto Caiafa 

 

Brasília, 10/05/2018 – A 24° reunião da Comissão Mista da Indústria de Defesa (CMID) 

aconteceu nesta quinta-feira (19), no Ministério da Defesa. 

 

Na ocasião, representantes dos ministérios da Defesa (MD), de Relações Exteriores 

(MRE), da Fazenda (MF), da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicação (MCTIC) e representantes das Forças Armadas debateram questões 

relacionadas à Indústria de Defesa. 

 

O evento foi coordenado pelo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas 

(EMCFA), almirante Ademir Sobrinho. 

 

A CMID é o fórum do mais alto nível da condução da política da Base Industrial da Defesa 

(BID) e busca promover a integração entre MD, órgãos e entidades públicas e privadas 

relacionados à BID. Na ocasião, foram classificados 10 novos produtos como Produto 

Estratégico de Defesa (PED) e 1 como Produto de Defesa (PRODE). 

O Secretário Executivo da CMID, brigadeiro Paulo Roberto de Barros Chã, apresentou a 

nova métrica para a classificação da PED, que vai acompanhar os ciclos de vida dos 

produtos, além de servir de dados para o Sistema De Cadastro De Produtos e Empresas 

de Defesa (SisCaPED) gerencial. “A intenção de fazer essas métricas é categorizar os 

produtos estratégicos de defesa, uniformizar esta categorização”, pontuou o brigadeiro. 

 

Os representantes abordaram as classificações de PRODE e PED e credenciamentos de 

Empresas de Defesa (ED) e Empresas Estratégicas de Defesa (EED), bem como propostas 

de desclassificação da PED e Descredenciamentos de EED. 



Durante o evento, o secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa, Flávio 

Augusto Corrêa Basilio, enfatizou a importância do cadastramento de EDs, que visa a 

operacionalização do RETID e desoneração das aquisições pelas Forças Armadas. 

 

Além disso, foi apresentada a situação atual das políticas de Indústria como a Política 

Nacional da Indústria de Defesa (PNID), Política de Compensação Tecnológica, Industrial 

e Comercial de Defesa (PComTIC), Política Nacional de Exportação e Importação de 

Produtos de Defesa (PNEI-PRODE) e do Regime Especial Tributário   para   a   Indústria 

de Defesa (RETID). 

 

Atualmente, 84 empresas são credenciadas como Empresa Estratégica de Defesa (EED),  

18 como Empresa de Defesa (ED). 

 

Em relação aos produtos, 409 são classificados como Produto Estratégico de Defesa 

(PED) e 62 como Produto de Defesa (PRODE). 
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