Rio 2016: Ministro Jungmann visita UTO Lagoa e incentiva
fuzileiros navais*

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, esteve hoje (10) no Jóquei Club, na Lagoa, zona
sul do Rio, onde estão alojados 200 fuzileiros navais do Batalhão Paissandu. Os militares
integram a Unidade de Tarefa Olímpica (UTO) na ação de Garantia da Lei e da Ordem
(GLO) e fazem patrulhamento em trechos da capital fluminense.

Jungmann chegou ao local junto com o comandante da Marinha, almirante Eduardo
Bacellar Leal Ferreira, e fez um breve discurso de incentivo aos fuzileiros. Segundo o

ministro, “vocês são motivo de orgulho para todo o país. O Brasil está em vossas mãos.
Sei que, para os militares, missão dada é missão cumprida”, destacou.

O ministro tem percorrido diversos pontos da cidade, onde os militares estão de
prontidão. Em todos os contatos com as tropas, Jungmann faz manifestação de
incentivo. Após os discursos, o capitão de fragata Stewart da Paixão Gomes fez um
briefing ao ministro e demais autoridades militares.

O comandante Stewart explicou os pontos de ação dos fuzileiros nos bairros da Lagoa,
Ipanema, Humaitá, Jardim Botânico e São Conrado. Em seguida, o ministro percorreu os
alojamentos e refeitório.

Jogos Olímpicos

Do Jóquei, Jungmann foi para o Comando Militar do Leste (CML), para acompanhar o
briefing diário sobre os eixos segurança, defesa e inteligência. O ministro segue a agenda
de acompanhamento dos fatos que marcam a realização dos Jogos Olímpicos e
Paralímpicos Rio 2016.

O ministro vem mantendo reuniões frequentes com autoridades do governo federal.
Para Jungmann, as tropas devem permanecer em atuação na capital fluminense e nas
cidades-sede do futebol até o término dos Jogos. “Tem aquela máxima de que o jogo só
acaba quando termina. É importante manter a atenção redobrada”, afirmou.

Fonte: Ministério da Defesa
Data da publicação: 10 de agosto
Link:

http://www.defesa.gov.br/noticias/23356-rio-2016-ministro-jungmann-visita-

uto-lagoa-e-incentiva-fuzileiros-navais

Rússia cria 'capa de invisibilidade' para seus carros de combate*

Os especialistas da empresa desenvolveram uma fibra de ferrite, material também
conhecido como ferro alfa, uma cerâmica ferromagnética composta por vários
elementos capazes de proteger os equipamentos eletrônicos de veículos blindados,
módulos e mísseis teleguiados contra os efeitos causados por todos os tipos de
equipamento utilizados na chamada guerra eletrônica.

As características principais deste tipo de material, desenvolvido na Rússia, são seu
baixo peso, elevada elasticidade e, o que é mais importante, sua capacidade de absorver
completamente o impacto das ondas geradas pelo armamento rádio eletrônico do
inimigo.

"O nível de absorção de ondas eletromagnéticas [do novo material] é comparável com
outros materiais, significativamente mais pesados e volumosos, usados em dispositivos
de rádio e eletrônica, como o sistema de defesa contra efeitos de armas de guerra
eletrônica", afirmou Igor Kozlov, diretor geral da Roselectronica.

"Nós criámos uma 'capa da invisibilidade' virtual para todos os tipos de armas de guerra
russas, eficaz no campo de batalha contra a tecnologia das armas de alta precisão",
explicou o gerente.

O material pode ser usado para proteger desde um celular até um módulo de defesa
antiaérea e também pode ser aplicado a objetos em terra e no mar, resumiu Kozlov. O
especialista também observou que, além de ser usado na área da defesa, o material
pode ser usado em medicina para proteger o pessoal dos hospitais e seus pacientes.

Armata será em breve transformado em robô de combate

Após receber a encomenda do Ministério da Defesa da Rússia, a empresa
Uralvagonzavod pode introduzir em breve uma nova tecnologia, disse o representante
da corporação.

“O Carro de Combate Armata não tripulado será a máquina de guerra do futuro. Estamos
certos disso e os militares também”, disse o diretor-geral da empresa, Oleg Sienko, à
agência Ria Novosti.

Ele fez lembrar que a empresa já tem experiência de criação de uma viatura de incêndio
robotizada, na base do tanque T-72.

O diretor da empresa disse que, na base do Armata, será desenvolvida uma máquina de
combate, a Terminator-3, cujas antecessoras Terminator-1 e Terminator-2, análogos do
tanque T-72, são destinadas apenas para exportação.

O conceito de desenvolvimento de veículos na base da plataforma Armata permite obter
28 viaturas, de entre os tipos inovadores de equipamento militar. A uniformização dos
elementos permite aumentar a velocidade de reparação e substituição de
componentes.
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Rússia acusa Ucrânia de dupla incursão armada na Crimeia*

MOSCOU — O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) disse nesta quarta-feira que
impediu tentativas de dois ucranianos armados de adentrar a Crimeia e desmantelou
uma rede de espionagem ucraniana dentro da península anexada. O presidente russo,
Vladimir Putin, acusou o país vizinho de recorrer ao terror para desestabilizar a região
às vésperas das eleições previstas para setembro. Um agente do serviço secreto e um
militar russo morreram na ação, segundo o Kremlin.

— Esta é uma notícia muito alarmante. Nossos serviços de segurança impediram uma
incursão (na Crimea) de um grupo de sabotagem do ministério ucraniano da Defesa —
declarou Putin, que acusou as pessoas que "tomaram o poder em Kiev" de "praticar o
terror", segundo agências de notícias russas.

De acordo com o FSB, o primeiro grupo de "sabotadores-terroristas" foi descoberto
perto da cidade de Armyansk, na Crimeia, na madrugada de 6 para 7 de agosto. A
Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), que mantém um grupo
de observadores na fronteira russo-ucraniana, não relatou qualquer incidente.

A OSCE, no entanto, observou em um comunicado na terça-feira que a circulação
movimento de carros através da linha de demarcação entre a Ucrânia e a Crimeia foi
suspensa nos últimos dias e que os guardas de fronteira pareciam estar em "estado de
alerta".

— Esta iniciativa de provocar violência (...) é um jogo muito perigoso — declarou Putin
em entrevista coletiva no Kremlin, anunciando medidas suplementares para garantir a
segurança da península.

O presidente ainda pediu que o Ocidente exerça mais pressão sobre as autoridades de
Kiev se realmente quiser chegar a uma solução pacífica para o conflito ucraniano.

O secretário do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, Olexander Turchinov,
refutou o que chamou de acusações "falsas e histéricas”, e o Estado-Maior descreveu as
declarações russas como "provocação". Já o Ministério da Defesa ucraniano afirmou que
esta era uma tentativa de justificar as ações agressivas dos militares russos no território
da península anexada.

— A Ucrânia não está tentando apreender ou tomar à força o seu território, e não vai
fazer isso — garantiu Yuriy Tandite, um assessor do chefe do serviço secreto ucraniano
(SBU), citado pela agência Interfax-Ucrânia.

A Rússia anexou a Crimeia da Ucrânia em 2014 em operação que gerou sanções da União
Europeia e Estados Unidos. A Ucrânia diz que quer de volta sua península
estrategicamente importante, enquanto Moscou diz que a questão está encerrada.
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PEC eleva recursos para investimentos em ações de Defesa
Nacional*

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) em análise na Câmara dos Deputados
aumenta de 1,4% para 2% do Produto Interno Bruto (PIB) o percentual mínimo de
investimentos federais em ações e programas de Defesa Nacional. A medida está
prevista na PEC 197/16, da deputada Jô Moraes (PCdoB-MG).

Segundo a autora, a destinação de um volume maior de recursos para a área reforça o
compromisso do País com a Política Nacional de Defesa (PND). A deputada ressalta que,
segundo a PND, o País deve promover a estabilidade regional; contribuir para a
manutenção da paz e da segurança internacionais; ter maior inserção em processos
decisórios internacionais; manter as Forças Armadas modernas; e desenvolver a
indústria nacional de defesa.

“A Estratégia Nacional de Defesa já destaca a importância da regularidade na alocação
de recursos orçamentários, para garantir que não haja flutuação de pagamentos das
despesas assumidas, particularmente com as empresas envolvidas nos Projetos
Estratégicos das Forças Armadas”, destaca a autora.

A justificativa da PEC traz ainda os percentuais do PIB de outros países destinados à área
de Defesa. A constatação é que o Brasil é o país dos BRICs (Rússia: 4,47%; Índia: 2,43%;
China: 1,99%; África do Sul: 2,43%) e da América do Sul (média de 1,71%) que menos
investe no setor de defesa.

Tramitação

A proposta será analisada quanto a sua admissibilidade pela Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania. Se aprovada a constitucionalidade, a PEC será analisada quanto
ao mérito por uma comissão especial criada com essa finalidade. Depois, seguirá para
votação em Plenário, em dois turnos, onde precisará de, pelo menos, 307 votos
favoráveis.
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