Rio 2016: Jungmann visita instalações militares para os Jogos*

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, em visita nesta quinta-feira (21) ao Comando de
Defesa Setorial (CDS) de Deodoro, afirmou mais uma vez que as Forças Armadas estão
preparadas para cumprirem sua missão de garantir a segurança e defesa dos Jogos
Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. "No início da próxima semana completaremos todo
o efetivo de 22 mil militares na cidade do Rio de Janeiro", disse Jungmann. Ele ainda
declarou que as Forças Armadas e agências públicas estão trabalhando de forma
integrada, seja nos centros de comando e controle ou nos centros de enfrentamento ao
terrorismo.

No CDS Deodoro, o ministro conheceu o Centro de Controle de Operações Terrestres
Móvel, estrutura militar móvel que amplia a capacidade de comando e controle do
CGDA/CDS, e ainda o Centro de Controle de Operações Interagências.

Em conversa com jornalistas, o ministro comentou a prisão feita pela Polícia Federal de
um grupo suspeito de planejar atos terroristas durante os Jogos. "Os suspeitos já vinham
sendo monitorados e as prisões ocorreram pelo fato de terem ultrapassado um limite e
foram enquadrados na lei antiterrorismo, do qual fui relator", disse Jungmann.

O ministro iniciou as visitas, hoje pela manhã, pelo Comando de Defesa Setorial da Barra,
onde 2.500 militares fazem a segurança no entorno das instalações olímpicas. Coube ao
general Rolemberg Ferreira da Cunha, chefe do CDS Barra e comandante da 12ª Brigada
de Infantaria Leve (Aeromóvel) de Caçapava (SP), explicar ao ministro as atividades
desenvolvidas pela tropa.

Em seguida, o ministro conheceu o Hospital de Campanha, instalado para atender os
militares em regime de 24 horas. O hospital é equipado com laboratórios e oferece
serviços médicos e odontológicos, entre outros.

No Parque Olímpico, acompanhado do executivo do Comitê Rio 2016, Sidney Levy, o
ministro da Defesa viu as instalações do International Broadcasting Center, que reúne
emissoras de TV de todo mundo. Ele também foi ao Centro de Mídia Impresso e ao Main
Operation Center, que organiza e planeja as competições olímpicas.

A programação encerrou-se com a simulação de um sequestro nas barcas que fazem a
travessia Rio-Niterói. Militares da Marinha fizeram uma ação contraterrorismo,
resgatando os reféns e as vítimas.

As visitas foram acompanhadas pelo coordenador geral de defesa de área, general
Fernando Azevedo e Silva, pelo comandante de Operações Terrestres, general Araken
de Albuquerque, e oficiais generais da Marinha, Exército e Aeronáutica.
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Israel recebe o 30° e último jato M-346 Lavi*
A Força Aérea de Israel recebeu sua última aeronave M-346 Lavi da Alenia Aermacchi,
informou o Ministério da Defesa de Israel.

A entrega do 30° avião conclui um acordo que viu os primeiros jatos desembarcaren em
Israel em 2014, disse o ministério em um comunicado. O fabricante italiano Alenia
Aermacchi, agora extinto, era uma subsidiária da Leonardo-Finmeccanica.

As aeronaves M-346 foram entregues em tempo recorde, no prazo de dois anos a partir
da data de entrega da primeira aeronave, com uma taxa de produção de cerca de 1,5
aviões por mês, segundo o ministério.

Os jatos atualizaram a capacidade da força aérea para treinar seus futuros pilotos.

A compra das aeronaves fez parte de um acordo assinado em 2012 entre Haifa e Roma
que envolve ofertas recíprocas de contratos públicos com empresas de defesa.
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Fuzileiros navais simulam desembarque no Aterro do Flamengo*

Cerca de 80 soldados do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN) da Marinha do Brasil
desembarcaram no Aterro do Flamengo como parte de um treinamento para a
segurança e defesa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.

A atividade foi acompanhada pelo chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas
(EMCFA) do Ministério da Defesa, almirante-de-esquadra Ademir Sobrinho, que
classificou o treinamento como fundamental para todas as possibilidades de apoio das
Forças Armadas nos Jogos. “Hoje tivemos uma demonstração da flexibilidade da Força
Naval. Um grande esforço, e que há quase três anos estamos nos preparando”,
comentou o almirante.

O chefe da Coordenação Geral de Defesa de Área (CGDA) e do Comando Militar do Leste
(CML), general-de-exército Fernando Azevedo e Silva, que também acompanhou a
mobilização da tropa, disse que o exercício demonstrou a capacidade dos militares em
superar qualquer obstrução de vias e manifestações. “É a capacidade total da Marinha
em utilizar seus meios marítimos para o posicionamento de tropas e viaturas na
segurança dos Jogos”, afirmou o general.

Seguindo o roteiro de simulação, a embarcação de carga geral Guarapari deixou viaturas
no Aterro. Logo após, foi realizado o desembarque de tropas pela embarcação
Cataguazes. No treinamento, um helicóptero simulou o resgate de uma vítima.

O Navio Patrulha Oceânico (NaPaOc) Apa dava apoio à operação. Equipado com três
metralhadoras, radares e capacidade de transportar 120 militares, o APA será uma das
21 embarcações que serão utilizadas nos Jogos Rio 2016.

Força de Contigência e CDS

No Comando de Defesa Setorial da Barra da Tijuca (CDS Barra), uma força de
contingência composta por integrantes da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aeromóvel 12ª Bda Inf L (Amv) do Exército Brasileiro, sediada em Caçapava (SP), fez demonstração
no Campo Olímpico de Golfe. Estes militares só entram em ação após o esgotamento
das possibilidades das outras forças de segurança pública.

No início da manhã, os chefes do ECMFA e do CGDA, acompanhados do comandante do
Terceiro Comando Aéreo Regional (COMAR III), brigadeiro José Euclides da Silva
Gonçalves, reconheceram instalações do Aeroporto Internacional Tom Jobim e entorno,
que estão ocupadas pelas tropas da Força Aérea Brasileira (FAB). Logo após, o almirante
Ademir e o general Fernando foram ao Colégio Militar do Rio de Janeiro, que está sendo
utilizado como parte do Comando de Defesa Setorial do Maracanã (CDS), e realiza
atividades de segurança e defesa do evento olímpico naquela região.
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