Secretaria de Produtos de Defesa tem novo titular*
Tomou posse nesta terça-feira (28) o novo secretário de Produtos de Defesa (Seprod), o
economista Flávio Augusto Corrêa Basílio, sucedendo o brigadeiro José Augusto Crepaldi
Affonso, que ocupava o cargo interinamente. O ministro da Defesa, Raul Jungmann,
presidiu a cerimônia, realizada no Salão Nobre do Ministério.

Flávio Basílio iniciou seu discurso indagando o porquê as nações ainda demandam papel
moeda, mesmo com o fim do Sistema de Bretton Woods, que em 1944 garantiu o
gerenciamento econômico internacional. Para o secretário, a resposta para a questão
está baseada na solidez fiscal e no poderio militar.

"O poderio militar de uma nação e a credibilidade de suas forças armadas asseguram a
confiança intrínseca por parte dos agentes de que o governo continuará aceitando
moeda como meio de pagamentos de impostos", respondeu o secretário da Seprod.

Basílio destacou que sua gestão será ancorada no comércio exterior, na obtenção de
fontes de fomento e financiamento para o setor e em estratégias para que as Forças
Armadas adquiram produtos de defesa.

"Estamos empreendendo valiosos esforços para incluir o Ministério da Defesa (MD) nas
pautas de discussões da Câmara de Comércio Exterior (Camex). Precisamos focar no
desenvolvimento e no maior acesso a instrumentos de financiamento e de garantias por
parte da indústria, e por fim, estabelecer medidas estáveis de obtenção de produtos por
parte das Forças Armadas", afirmou o secretário.

O secretário-geral ao dar boas-vindas ao novo secretário de Produtos de Defesa e
agradecer o empenho e trabalho do substituto, brigadeiro Crepaldi, disse que os meios
materiais são indispensáveis para que a Marinha, o Exército e a Aeronáutica cumpram
sua missão constitucional com a defesa do País. "As Forças Armadas só poderão
proteger a nação com equipamentos adequados e suficientes, e se tiverem garantidos
sua completa formação e seu permanente preparo", destacou o general.

Silva e Luna ressaltou ainda que o Ministério da Defesa se organiza para interagir com
outros ministérios, com o congresso nacional, os órgãos de controle, a base industrial
de defesa, a mídia e a sociedade.

Participaram da cerimônia, o secretário-geral do MD, general Joaquim Silva e Luna, o
chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, almirante Ademir Sobrinho; o
comandante-em-chefe da Esquadra, almirante Bento Costa Lima Leite de Albuquerque
Júnior, representando o comandante da Marinha; o chefe do Estado-Maior da
Aeronáutica, brigadeiro Raul Botelho, representando o comandante da Força Aérea;

além de secretários do MD, embaixadores, adidos militares, parlamentares, e
representantes da indústria de defesa.

Perfil

Doutor em economia, Flávio possui experiência nas áreas de macroeconomia, economia
monetária, economia internacional, economia bancária e econometria. Foi gestor de
riscos do Banco do Brasil, onde trabalhou com regulação bancária, modelagem interna
de risco de mercado, crédito e operacional e na implementação de Basileia II e III.

O secretário foi professor da Universidade de Brasília (UnB), onde lecionou as disciplinas
de macroeconomia II, introdução à economia e economia brasileira. Recebeu da UnB,
em 2012 e em 2014, o prêmio pesquisador parceiro da imprensa. Ainda no plano
acadêmico, é professor titular do Centro Universitário UDF e do mestrado em Direito da
mesma instituição. Possui artigos publicados nos principais periódicos do país e
capítulos de livro no país e no exterior. Além disso, é organizador do livro
Macroeconomia do Desenvolvimento.
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Conferência de Comandantes das Forças Aéreas Americanas
reúne militares nos EUA

Por Tenente Emilia Maria

O Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Nivaldo Luiz Rossato, participa
até a próxima quinta-feira (30/06) da 56ª Conferência dos Comandantes das Forças
Aéreas Americanas (CONJEFAMER), que está sendo realizada nos Estados Unidos. O
encontro anual faz parte do Sistema de Cooperação das Forças Aéreas do Continente
Americano e nesta edição conta com a participação de 20 Forças Aéreas. "Este é um
momento para estreitar os laços de amizade e fortalecer a cooperação e troca de
experiências entre as instituições", explicou o Tenente-Brigadeiro Rossato.

A cidade que sedia o evento, Colorado Springs, é também sede da Academia da Força
Aérea Americana (USAFA), onde o Comandante da Aeronáutica realizou uma visita
oficial. "Foi oportuno para melhor conhecer como é realizada a formação de seus
cadetes, em especial os laboratórios voltados para a área operacional", ressaltou após
a visita acompanhada pela Comandante da USAFA, Liutenant General Michelle Johnson.

Atualmente, a Força Aérea Brasileira (FAB) tem um oficial em missão de intercâmbio
como instrutor de relações internacionais e português aos cadetes americanos. O
Tenente-Coronel Aviador Saint-Clair Lima da Silva também acompanhou a delegação
brasileira na visita e apresentou os laboratórios de idiomas, aerodinâmica, guerra
cibernética e ciências aeroespaciais.

A abertura oficial da conferência ocorreu na manhã desta terça-feira (28/06) e, até o
final do encontro, serão realizadas sessões executivas, plenárias e bilaterais.
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Estado-Maior do Exército – IV Conferência Bilateral de EstadoMaior Brasil –França*
Nos dias 27 e 28 de junho, a 5ª Subchefia do Estado-Maior do Exército (EME) conduziu
a IV Conferência Bilateral de Estado-Maior entre o Exército Brasileiro e o Exército da
França (IV CBEM Brasil – França).

A atividade tem como objetivo incrementar o intercâmbio entre os dois Exércitos em
diversas áreas de interesse mútuo, bem como a troca intensa de conhecimentos que
visam otimizar a operacionalidade da Força Terrestre.
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Paraguai e Peru firmam acordo de cooperação em Segurança e
Defesa*

Brasília - Os ministros da Defesa do Paraguai, Diógenes Martínez, e do Peru, Jakke
Valakivi Álvarez, assinaram nesta segunda-feira, 27, em Lima, um acordo de em matéria
de Segurança e Defesa, que pretende fortalecer a cooperação bilateral nestas duas
áreas.

Pelo acordo, Paraguai e Peru irão colaborar em temas jurídicos aplicados às Forças
Armadas, educação militar, adestramento e capacitação de tropas, cibersegurança e
ciberdefesa, atividades de apoio a população civil em relação a desastres naturais,
operações de paz e ajuda humanitária, direitos humanos e direito internacional
humanitário, proteção do meio ambiente, entre outros.

A ideia é que o acordo permita uma maior interação entre os dois países também em
temas comuns como o combate ao narcotráfico, contrabando e o tráfico de armas.

O chefe do Comando Conjunto das Forças Armadas do Peru, Almirante Jorge Moscoso,
também realizou uma apresentação sobre a luta contra o terrorismo e as ameaças
difusas naquele país, bem como as ações de segurança multinacional em zona de
fronteira de difícil acesso, implementadas pelos peruanos, graças a aquisição de um
satélite que será operado pelo Centro Nacional de Operações de Imagens Satelitais
(CNOIS).

No início do mês, o Peru firmou acordo semelhante de cooperação em Segurança e
Defesa com a Alemanha.
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