Ministério da Defesa e MRE realizam VI Reunião de Diálogo
Político-Militar Brasil e França*

Ocorreu na sede do Itamaraty, na terça-feira (7), a VI Reunião de Diálogo Político-Militar
(RDPM) Brasil e França. As RDPM, quando envolvem o MD e o MRE do Brasil e os
congêneres do outro país, são também conhecidas como "Diálogos 2+2", cuja finalidade
é proporcionar uma maior aproximação e integração entre os países participantes por
meio de foro diplomático no nível político-militar de defesa.

Coordenada, pelo MD, pela Subchefia de Política e Estratégia da Chefia de Assuntos
Estratégicos (CAE), do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA) e, pelo MRE,
pela Divisão de Assuntos de Defesa do Departamento de Assuntos de Defesa e
Segurança (DDEFS) da Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos Multilaterais, Europa e
América do Norte (SGEAM), a reunião permitiu a continuidade ao tratamento de
diversos temas que vem sendo debatidos entre os dois países. Entre eles, perspectivas
de atualização dos “documentos estratégicos”; operações de Manutenção de Paz; e
entorno estratégico do Brasil: América do Sul e Atlântico Sul.

O encontro contou com as presenças, por parte do Brasil, do subsecretário-Geral de
Assuntos Políticos, Multilaterais, Europa e América do Norte, embaixador Fernando
Simas Magalhães e do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, almirante
Ademir Sobrinho e; por parte da França, do diretor-geral de Assuntos Políticos e de
Segurança, Ministério dos Assuntos Exteriores e do Desenvolvimento Internacional,
Nicolas de Rivière e do diretor-geral das Relações Internacionais e da Estratégia,
Ministério da Defesa francês, Philippe Errera.

Na ocasião, além das trocas de informações sobre os diversos temas da reunião, no tema
específico da cooperação, abriu-se oportunidade para um melhor intercâmbio na área
da cibernética e de ensino de defesa, o que trará grandes possibilidades para o
aprimoramento das políticas do Ministério da Defesa.
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Brasil e Argentina realizam a V Reunião do Mecanismo de
Diálogo Político-Estratégico*
O Ministério da Defesa realizou, na última quarta-feira (8), a V Reunião do Mecanismo
de Diálogo Político-Estratégico a nível Vice-ministerial (MDPEVM) Argentina-Brasil, que
teve como objetivo proporcionar um foro de debates para o intercâmbio de
experiências no nível político-estratégico de defesa. O encontro foi coordenado pela
Subchefia de Política e Estratégia da Chefia de Assuntos Estratégicos (CAE), do EstadoMaior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), e presidido pelo o chefe, almirante
Ademir Sobrinho.

Participaram da comitiva brasileira o chefe interino da CAE, general Paulo Sérgio
Nogueira de Oliveira e o subchefe de Política e Estratégia, almirante Carlos Eduardo
Horta Arentz. Por parte da delegação argentina, chefiada pelo secretário de Estratégia
e Assuntos Militares do Ministério da Defesa da Argentina, Ángel Pablo Tello,
compareceram o secretario de Ciência, Tecnologia e Produção para a Defesa, Héctor
Antonio Lostri e o diretor geral de Política Internacional de Defesa, Carlos Alberto
Ramírez; além de autoridades militares e adidos de defesa.

A V Reunião promoveu a continuidade no tratamento de diversos temas debatidos entre
Brasil e Argentina, com resultados cada vez mais positivos. O nível de intercâmbio entre
os dois países tem sido ampliado, permitindo grandes aprimoramentos no âmbito da
defesa. Entre os temas debatidos, destacam-se Operações de Manutenção da Paz,
Processos e experiências de segurança nos espaços soberanos no Brasil (SISGAAz e
SISFRON) e Perspectiva das Forças Armadas Argentinas no cenário atual.

Os Mecanismos de Diálogo Político-Estratégico a Nível de Vice ministros são encontros
bilaterais anuais, autorizados pelos respectivos ministros da Defesa ou equivalentes,
onde os países participantes reforçam a importância das discussões na busca do
fortalecimento das relações entre eles.
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Embraer vai abrir operação no Vale do Silício de olho em
inovação*
SÃO PAULO (Reuters) - A Embraer, terceira maior fabricante de aviões comerciais do
mundo, anunciou nesta terça-feira que vai estabelecer equipes no Vale do Silício e em
Boston, nos Estados Unidos, para colaboração com empresas de tecnologia iniciantes,
investidores e acadêmicos.

A companhia brasileira também está reforçando operações em Melbourne, Flórida,
onde produz jatos executivos e que vai agora contribuir diretamente com
departamentos de engenharia no Brasil.

Antonio Campello, diretor de inovação da Embraer, citou tecnologias como inteligência
artificial, robótica, realidade virtual e veículos autônomos ao citar o foco do programa
que tem como objetivo "transformar o transporte aéreo global".

A Embraer não é a primeira fabricante de aviões a buscar novas ideias e talentos no
centro de tecnologia dos EUA.

Em 2015, a Airbus contratou um ex-executivo do Google para dirigir um centro de
inovação no Vale do Silício e criou um fundo de 150 milhões de dólares.

Os escritórios no Vale do Silício e em Boston também darão à Embraer acesso melhor a
pesquisadores e instituições de pesquisa de universidades como Stanford, Harvard e
Massachusetts Institute of Technology, as três universidades mais inovadoras do mundo
segundo um ranking global compilado pela Reuters.
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Primeira Célula de Inteligência de Fronteira é inaugurada no
Mato Grosso*
Brasília – O Estado do Mato Grosso acaba de inaugurar a primeira Célula de Inteligência
de Fronteira cujo trabalho integrará forças de segurança estadual e federal para
combater o crime organizado. Esta unidade está localizada em Cáceres (a 220 km de
Cuiabá) e reunirá profissionais da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, Sistema Prisional,
Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

A ideia é que todos esses órgãos possam compartilhar dados, para que juntos, possam
desencadear operações para o desmonte das organizações criminosas. A célula faz parte
da recém-inaugurada Delegacia de Fronteira (DEFRON). A integração não será apenas
entre as forças de segurança, mas também com outros estados com fronteiras
nacionais, como é o caso de Mato Grosso do Sul e Paraná.

Representantes de segurança pública dos dois estados firmaram compromisso com o
Mato Grosso para compartilhar banco de dados e promover o fluxo de informação entre
os setores de inteligência. “Estamos vivendo um momento importante. Com esta

integração, a segurança pública sai fortalecida para o enfrentamento da criminalidade
organizada. Nosso foco será o tráfico de drogas”, disse o Secretário-Adjunto de
Inteligência da SESP, Gustavo Garcia.

O Coordenador-Geral de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública
(SENASP), Romano Costa, atribuiu ao estado de Mato Grosso, o pioneirismo e visão
estratégica para atuação na fronteira. “É importante aprimorar os mecanismos de
combate às organizações criminosas, e aí entra o tráfico de drogas e os demais crimes
que utilizam a área de fronteira para entrar no país. Os três estados, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul e Paraná, iniciaram o trabalho, e neste mesmo caminho seguirão outros
estados”, afirmou.

Com forte atuação na fronteira do Mato Grosso com a Bolívia, a delegada titular da
DEFRON, Cinthia Gomes da Rocha Cupido, disse que o momento é propício para um
trabalho que une forças com entidades estaduais e federais. “Estamos em um momento
em que a fronteira está em evidência, principalmente por causa das organizações
criminosas. A droga que sai da Bolívia vai para os demais estados do Brasil e para o
mundo inteiro”, enfatizou.

Participaram da solenidade de inauguração da Célula de Fronteira representantes da
Secretaria de Estado da Segurança Pública, ministério da Justiça, ministério Público,
Exército, 6º Comando Regional, Grupo Especial de Fronteira (GEFRON) e Centro
Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER).

Policiamento

Há 14 anos, o GEFRON, vinculado à Secretaria de Estado de Segurança Pública,
desempenha as atividades de combate a crimes como tráfico de drogas, contrabando e
descaminho de bens e valores, evasão de divisas e roubos de veículos ao longo dos 983
quilômetros de fronteira seca e alagada que separam o Brasil e a Bolívia. Os policiais

realizam patrulhamentos pelas rodovias, estradas vicinais, operações, barreiras fixas e
volantes.

São três postos de fiscalização: Matão (no município de Pontes e Lacerda), Vila Cardoso
(em Porto Esperidião), Avião Caído (em Cáceres), além da base do grupamento, em
Porto Esperidião.

Os policiais também atuam em parceria nos seis postos fixos do Instituto de Defesa
Agropecuária de Mato Grosso (INDEA) do Corixa, Corixinha, Las Petas, Fortuna, Ponta
do Aterro e Marfil.
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