Governo federal libera R$ 100 milhões para Defesa utilizar nas
GLOs e varreduras em presídios*

O governo federal editou Medida Provisória nº 769 em que abre crédito extraordinário
de R$ 100 milhões para o Ministério da Defesa fazer frente às despesas com o emprego
das Forças Armadas em ações da Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e varreduras em
presídios. De acordo com a MP, R$ 50 milhões serão destinados para GLOs e os outros
R$ 50 milhões nas vistorias das prisões.

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, explicou que a MP assegura à Defesa uma
“espécie de conta-corrente” onde tão logo as Forças Armadas apresentem o custo de

cada operação poderão “sacar” os recursos para cobrir as despesas. Este montante
liberado pela MP é para as Operações Capixaba e Carioca, que acontecessem em parte
da região metropolitana do Rio Janeiro e no estado do Espírito Santo, e o valor que
sobrar tem por objetivo cobrir futuras operações.

A MP agrupa os valores em dois itens: custeio e investimento. Assim, para cada um deles
foram colocados à disposição R$ 40 milhões para custeio e R$ 10 milhões para
investimento. Deste modo, o MD terá 80% dos R$ 100 milhões para logística, como por
exemplo, a mobilização das tropas, alimentação dos militares, etc. Os 20% refere-se à
aquisição, por exemplo, de coletes e capacetes, equipamentos que ficarão à disposição
das tropas.

Varredura em Alcaçuz

Hoje pela manhã as Forças Armadas iniciaram a nona operação varredura em presídios.
Fuzileiros navais estão, desde as primeiras horas desta terça-feira (21), em busca de
drogas, armas e aparelhos celulares, dentre outros ilícitos, no Pavilhão 5 da
Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga, conhecida como Alcaçuz, no Rio
Grande do Norte.

Trata-se da quinta unidade a ser vistoriada pela Marinha no Rio Grande do Norte. As
tropas já estiveram na Penitenciária Estadual de Parnamirim; na Penitenciária Agrícola
Dr. Mário Negócio e na Cadeia Pública de Mossoró, ambas situadas em Mossoró; e no
Presídio Provisório Professor Raimundo Nonato, conhecido como Cadeia Pública de
Natal.

De janeiro até hoje, as Forças Armadas vistoriaram prisões em Manaus (AM), Boa Vista
(RR), Porto Velho (RO) e Campo Grande (MS). Com os presos, as tropas encontraram
armas brancas, CDs, aparelhos celulares e carregadores, entorpecentes, dentre outros
produtos que não deveriam estar no interior das unidades prisionais.

Rio e Espírito Santo

Numa outra frente, as Forças Armadas estão atuando na Garantia da Lei e da Ordem
(GLO) no Espírito Santo e em municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro. As
duas operações, assim como as varreduras nos presídios, foram autorizadas pelo
presidente Michel Temer.

A ação nas prisões brasileiras, de acordo com o decreto assinado por Temer, tem
duração de um ano. Já as ações de GLO precisam ser editadas toda vez que o governo
estadual apresentar ao Planalto razões para o emprego das tropas federais, como, por
exemplo, o esgotamento das policiais locais para garantirem a segurança pública.
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Embraer KC-390 realiza primeiro teste de REVO com caça F-5M
da FAB*
A Embraer completou o primeiro contato a seco de reabastecimento em voo com seu
cargueiro militar KC-390 e um avião receptor, em um importante marco nos testes para
o sistema de reabastecimento em voo do novo avião.

Uma aeronave brasileira F-5M Tiger II conectou-se a duas mangueiras de
reabastecimento em um protótipo do KC-390 durante uma saída de testes perto da base
aérea de Santa Cruz, Rio de Janeiro, em 19 de fevereiro, anunciou a Embraer em 20 de

fevereiro na feira de defesa IDEX. O ensaio segue testes de aproximação com dois F-5
no final de 2016.

Frederico Lemos, diretor de desenvolvimento de negócios internacionais da Embraer,
disse que a aeronave já foi provada em todo o envelope de reabastecimento, incluindo
as baixas velocidades necessárias para realizar o reabastecimento de helicópteros.

Testes de capacidades mais especializadas acontecerão em 2018 com operações a partir
de pistas de pouso austeras, incluindo gelo e neve, para que o KC-390 possa apoiar os
programas de pesquisa do Brasil na Antártida.

Os dois protótipos já completaram 850 horas de voo, abrindo o envelope de voo a
velocidades de Mach 0.8 até 36,000 pés. A empresa também completou testes de
“flutter” e confirmou as capacidades do sistema de controle de voo fly-by-wire no modo
“normal” com as proteções de envelope.

A Embraer também começou a montar a primeira aeronave de produção em série na
linha de montagem do Gavião Peixoto. O segundo avião também está em produção.
Ambos serão entregues à Força Aérea Brasileira em 2018. No final deste ano, a empresa
realizará avaliações de congelamento artificial no McKinley Climatic Laboratory na Eglin
AFB, Flórida, enquanto uma série de testes de ventos cruzados será realizada em Punta
Arenas, no sul do Chile.

A Força Aérea Brasileira quer alcançar uma capacidade operacional inicial e certificação
em 2017, enquanto a capacidade operacional completa está prevista para 2018.

A Embraer acredita que o KC-390 poder ser uma boa solução para forças aéreas no
Oriente Médio por causa de sua capacidade multifunção. Após a visita da aeronave ao
Farnborough Airshow em julho passado, o KC-390 foi levado para o Cairo e Abu Dhabi
para demonstrações locais, bem como para realizar vários testes de alta temperatura. A

empresa não informou a quais potenciais clientes ele foi demonstrado. Mas Jackson
Schneider, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança, confirmou que pilotos da
região tinham voado. “Todo mundo que voou, gostou”, disse ele.

Várias forças aéreas da região vêm examinando aviões de transporte tático. A Arábia
Saudita recebeu recentemente dois aviões-tanque KC-130J Hercules, mas uma aquisição
mais ampla do C-130J não ocorreu. A Arábia Saudita considerou o A400M, mas não está
claro se o país esteve envolvido na demonstração KC-390. Os Emirados Árabes Unidos
têm uma frota de C-17 Globemasters, mas apenas um punhado de C-130, a maioria
deles modelo comercial L-100 para o transporte aéreo tático. Nos últimos anos, os
Emirados Árabes Unidos concentraram-se na capacidade de múltiplos papéis dos seus
aviões.

A Embraer respondeu a um pedido de informações da Nova Zelândia à medida que esse
país estuda opções para substituir os velhos C-130H e seus dois Boeing 757-200.
Schneider disse que a empresa poderia começar a acomodar encomendas de
exportação já em 2019.

A companhia planeja trazer o avião de volta para o Oriente Médio no próximo verão,
depois de ser exibido no Paris Airshow.
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Forças Armadas vão ficar no Espírito Santo por mais 2 semanas*

As Forças Armadas vão permanecer no Espírito Santo por pelo menos mais 13 dias a
contar a partir da próxima quinta-feira, permanecendo no Estado até depois do
Carnaval, informou o ministro da Defesa, Raul Jungmann, nesta terça-feira.

As tropas militares foram acionadas no início do mês para atuar na segurança pública
do Estado depois que mulheres de policiais militares ocuparam a porta de vários
batalhões impedindo a saída dos agentes dos quartéis. O ato, no entanto, vem sendo
interpretado como um "motim" dos policiais.

"Ainda há cerca de 30% dos policiais no Espírito Santo nessa condição de amotinados",
disse o ministro à Reuters.

A permanência dos policiais nos quartéis gerou uma onda de violência na Grande Vitória
e foram registrados diversos crimes como assassinatos, assaltos, saques, ataques a
ônibus e outros.

A presença das Forças Armadas diminuiu a sensação de insegurança na região.
Atualmente, cerca de 3.400 militares estão no Espírito Santo atuando com poder de
polícia respaldados pela Garantia da Lei e da Ordem (GLO).
No Rio de Janeiro, um ato semelhante foi promovido pelas mulheres dos PMS, mas o
movimento enfraqueceu, e as Forças Armadas vão deixar o Estado na quarta-feira.
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Russia to deploy anti-satellite weapon on MiG-31BM*
Russia's Aerospace Forces (VKF) is to deploy an anti-satellite weapon on its MiG-31BM
interceptor aircraft, a VKF squadron commander has told local media.

"A new missile is being developed for this aircraft capable of destroying targets in nearspace," VKF squadron commander Yegeny Polyakov, based at Khotilovo (Tver Region),
told the Defence Ministry's Zvezda TV.

Asked if this included satellites, he replied ""Satellites, for sure, and other means of
aerial attack which might be found there."
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