Oficiais generais recém-promovidos são recebidos pelo
presidente Temer*

O presidente da República, Michel Temer, e o ministro da Defesa, Raul Jungmann,
receberam, na tarde desta quinta-feira, no Palácio do Planalto, os cumprimentos de 61
oficiais generais, recém-promovidos, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. A
cerimônia teve a participação dos comandantes da Marinha, almirante Eduardo Bacellar
Leal Ferreira; do Exército, general Eduardo Dias da Costa Villas Bôas; e da Aeronáutica,
brigadeiro Nivaldo Luiz Rossato

Em discurso, o presidente Temer destacou que os generais atingem um patamar de
novas responsabilidades; que a carreira militar exige sacrifícios também dos familiares
e que os militares atendem ao chamado, à vocação ao dever. “Devo registrar mais uma
vez, já o fiz em outras oportunidades, que as Forças Armadas oferecem exemplo vivo de
competência profissional e vocação para o serviço, chamado que se aplica muito bem à
vida militar, que a cada dia, atende ao chamado do dever”, destacou o presidente.

O presidente falou também sobre o papel das Forças Armadas no Brasil. “Como
determina a Constituição Federal, a defesa da Pátria e a garantia dos poderes
constitucionais, só essa afirmação está a revelar a grandeza e a dimensão extraordinária
da tarefa e da missão que os senhores exercem no nosso país”, ressaltou.

Michel Temer lembrou das grandes dimensões e riquezas do País, que precisam ser
protegidas, e por isso, a importância das Forças Armadas. “Não é apenas no papel de
guardiã de nossa soberania que as Forças Armadas dão prova de pendor e preparo.
Vemos afirmar-se o valor dos militares brasileiros também em ações de apoio aos nossos
compatriotas nos mais variados rincões do território nacional”, afirmou o presidente.

Ao concluir, ainda sobre o valor das Forças Armadas, citou a presença de militares no
exterior, em operações humanitárias, em missões das Nações Unidas; no
desenvolvimento científico e tecnológico do nosso País. Nesse ponto, destacou a
participação das Forças, nesta semana, na 11ª edição da LAAD - a mais importante feira
sobre segurança e defesa da América Latina, onde compareceu em visita, ao lado do
ministro Raul Jungmann. “Pude constatar o avanço de nossa base industrial de defesa
que transborda para outros setores da indústria brasileira”, disse.

Participaram da cerimônia o ministro da Secretaria de Governo da Presidência, Antonio
Imbassahy; o ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Sergio
Etchegoyen; o secretário-geral do Ministério da Defesa, general Joaquim Silva e Luna,
além de autoridades e assessores, civis e militares, da Defesa e das Forças Armadas.
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LAAD 2017: Brasil e República Tcheca querem estender parcerias
na área de defesa*
A cooperação entre o Brasil e a República Tcheca poderá se ampliar e abrir novas
oportunidades de negócios entre as indústrias dos dois países. Com esse objetivo, o
secretário de Produtos de Defesa, Flávio Basilio, recebeu nesta quinta-feira (06), na
LAAD - a mais importante feira do setor da América Latina, o vice-ministro de Defesa da
República Tcheca, Tomás Kuchta.

O secretário do Ministério da Defesa iniciou a reunião dizendo que o projeto da
aeronave cargueiro KC-390 é bom exemplo da parceria. " A linha de crédito internacional
que iremos ofertar pode ajudar na venda da aeronave para outros países.

Também o vice-ministro tcheco elogiou a parceria com o KC-390 e fez questão de
ressaltar que a República Tcheca dispõe de um centro de treinamento e simulação de
voos para os pilotos que operam o Gripen.

O vice-ministro veio acompanhado de uma comitiva de empresários que detalharam
alguns produtos das indústrias de defesa tchecas. Pela parte do Brasil, o presidente da
Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (ABIMDE),

Carlos Frederico Queiroz de Aguiar, juntamente com outros empresários do setor, falou
sobre as possibilidades de negócios e alguams cooperações já existentes.
Durante a reunião, a comitiva tcheca expôs o plano de modernização de suas forças
armadas até 2025. Composta por 29 mil homens e mulheres e fazendo parta da
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), desde 1999, as Forças Armadas
daquele país pretendem adquirir produtos como aeronaves de transporte e combate,
equipamentos para unidades de engenharia e logística e para o emprego em situação
de defesa biológica, química, radiológica e nuclear.

Hoje, o país europeu gasta em defesa 1,08% do seu produto interno bruto, e buscam
elevar este percentual nos próximos anos para 1,4%.

Até 2022, a República Tcheca quer melhorar, principalmente, suas capacidades de
transporte aéreo, revelou o vice-ministro.
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Jungmann recebe reconhecimento do setor produtivo de
defesa*
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, recebeu, na noite desta quarta-feira (05), o
prêmio "Coronel Joaquim de Souza Mursa", do Sindicato Nacional das Indústrias de
Materiais de Defesa (SIMDE). A distinção leva o nome de um dos pioneiros da indústria

brasileira de defesa e homenageia as personalidades da indústria e governos que se
destacam em prol do desenvolvimento do setor.

O ministro Jungmann, em seu agradecimento pelo prêmio, falou sobre as últimas
medidas da Defesa, como a linha de crédito internacional que será criada para
incrementar os produtos nacionais de defesa e que fortalecerá ainda mais a base
industrial. "Vamos entregar tudo aquilo que prometemos em nome de nossa base
industrial de defesa", declarou Jungmann.

Também foram agracidados, nesta primeira edição do “Coronel Joaquim de Sousa
Mursa”, o ex-secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano
Beltrame, e o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, Paulo Skaf, que não
pôde comparecer ao evento.

Também, durante o evento, foi lançado o Guia de Produtos de Interesse de Defesa,
publicação que conta com o patrocínio do SIMDE. "Precisamos também atualizar a nossa
janela da indústria de defesa", afirmou Jungmann, após o lançamento do guia.

O Prêmio

O coronel Joaquim de Souza Mursa foi o nome escolhido pelo SIMDE para distinguir as
personalidades que se destacam na área de defesa e segurança.

O militar foi designado, em 1865, diretor da Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema,
primeira metalurgia brasileira. Criada por D. João VI no início do século XIX, a fábrica era
destinada a produção de munições de diversos calibres, armas brancas, além de ferro
fundido e outros apetrechos e foi a primeira instalação industrial a produzir material de
defesa no Brasil.

Mursa assumiu a fábrica às vésperas do início da Guerra da Tríplice Aliança. Entre as
inovações implementadas pelo coronel está a redução do tempo na produção de ferro,
que passou de 48 horas para apenas 8 horas de trabalho, com a adoção de novos fornos
e máquinas. Além das obras de expansão e modernização da fábrica.
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Rei da Suécia visita Centro de Desenvolvimento do Gripen*

O rei da Suécia, Carl XVI Gustaf, está no Brasil e visitou hoje (05) o Centro de Projetos e
Desenvolvimento do Gripen (GDDN), em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo. A
comitiva incluiu representantes da Força Aérea Brasileira e executivos da Saab e da
Embraer.

O rei conheceu as instalações que abrigam o desenvolvimento tecnológico do Gripen
NG no Brasil e a linha de montagem do avião de transporte multimissão KC-390. Há 40
engenheiros brasileiros e 16 engenheiros suecos trabalhando atualmente no GDDN,
inaugurado em novembro de 2016.

Cerca de 30 dos engenheiros brasileiros já passaram por treinamento na Suécia, como
parte do programa de Transferência de Tecnologia do Gripen.
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