
 

 

 

USAF pretende economizar quase US$ 200 mi com troca de rodas 

e freios dos seus F-15* 

 

A frota de caças F-15 da USAF (Força Aérea dos EUA) deverá receber em breve um novo 

conjunto de rodas e freios após a conclusão dos ensaios em andamento na Base Aérea 

de Edwards. 

 

Mais de 500 unidades de diferentes modelos de F-15 serão beneficiados com o 

programa de Melhoria de rodas e freios. Isto proporcionará uma economia avaliada em 

US$ 194 milhões em custos de manutenção com o aumento do número de pousos para 

1400 entre as trocas de freio. A mudança também proporcionará a redução da chance 

de incêndio e melhorará a capacidade de frenagem dos caças. 



 

O teste em si parece ser algo corriqueiro, mas não houve nenhum teste de freio com F-

15 desde a década de 1980! Na verdade o programa está aproveitando o conhecimento 

de engenheiros e técnicos especialistas em testes de freios com bombardeiros e 

aeronaves de carga. 

 

Fonte: Poder Aéreo  

Data da publicação: 04 de maio de 2016 

Link: http://www.aereo.jor.br/2016/05/04/rodas-novas-para-cacas-antigos/ 

 

 

 

BC reduz previsão de inflação para 2016 e 2017; repete que não 

há espaço para cortar juro* 

 

O Banco Central reduziu sua projeção para a inflação tanto para 2016 como para 2017, 

ficando "ao redor" do alvo de 4,5 por cento no ano que vem, mas reiterou não haver 

espaço para diminuição dos juros básicos diante de fatores como o nível elevado da 

inflação em 12 meses. 

 

O BC manteve o discurso de cautela, mostrou a ata do Comitê de Política Monetária 

(Copom) nesta quinta-feira, ao repetir que apesar dos avanços obtidos até agora no 

combate à inflação, especialmente quanto à contenção dos efeitos de segunda ordem 

dos ajustes de preços relativos, ainda não pode cortar a Selic. 

 

"(O comitê) considera que o nível elevado da inflação em doze meses e as expectativas 

de inflação distantes dos objetivos do regime de metas não oferecem espaço para 

flexibilização da política monetária", trouxe a ata. 

 



Na semana passada, o BC manteve a Selic em 14,25 por cento ao ano, patamar que 

segue desde julho de 2015, em decisão unânime pela primeira vez depois de três 

votações rachadas, indicação de que está pavimentando o caminho para afrouxar a 

política monetária só mais à frente. 

 

O IPCA-15, prévia da inflação oficial do país, acumulou alta de 9,34 por cento nos 12 

meses até abril, desacelerando sobre 9,95 por cento de março, mas ainda distante da 

meta do governo para este ano --4,5 por cento pelo IPCA, com tolerância de 2 pontos 

percentuais para mais ou para menos. 

 

O BC já havia informado esperar queda de dois pontos percentuais na inflação no 

primeiro semestre, embalada por fatores como a forte deterioração da economia e do 

mercado de trabalho, além da menor valorização do dólar frente ao real. 

 

Em seu cenário de referência, o BC considerou o dólar em 3,55 reais, próximo ao 

patamar atual e já distante do nível de 3,95 reais considerado na reunião anterior do 

Copom. 

 

Na pesquisa Focus mais recente, realizada pelo BC com uma centena de economistas 

todas as semanas, a projeção de alta para o IPCA em 2016 caiu pela oitava vez 

consecutiva, a 6,94 por cento; para 2017, ela estava em 5,72 por cento. Já a expectativa 

para a Selic é de 13,25 por cento no final deste ano e de 11,75 por cento de 2017. 

 

No mercado de juros futuros, a curva aponta para o início do ciclo de afrouxamento da 

política monetária em agosto. 

 

O comunicado (da decisão do Copom) já tinha matado a queda dos juros em junho 

(próximo encontro do Copom). Agora diminuiu muito a probabilidade de queda em 

julho, mostrando a preocupação com o fiscal", afirmou o sócio-gestor da Modal Asset, 

Luiz Eduardo Portella, que prevê corte na Selic apenas na reunião do fim de agosto. 



 

Na ata, o BC acrescentou "o processo de distensão no mercado de trabalho" entre os 

fatores importantes do contexto em que as decisões futuras de política econômica serão 

tomadas, repetindo outros vetores que já havia citado antes, como a perspectiva de um 

hiato de produto mais desinflacionário que o inicialmente previsto. 

 

O documento formalizou ainda mensagem que o diretor de Política Econômica do BC, 

Altamir Lopes, já havia sublinhado em março, sobre balanço do setor público em zona 

expansionista, em contraposição à posição de neutralidade vista antes. 

 

O BC passou a considerar em seus cálculos os números mais recentes apontados pelo 

governo, de déficit primário equivalente 1,6 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) 

este ano e de 0,9 por cento do PIB em 2017. Até a reunião anterior do Copom, o BC 

ainda contava com superávit primário de 0,5 por cento do PIB em 2016 e de 1,3 por 

cento do PIB em 2017. 

 

Com a provável troca de governo por conta do afastamento da presidente Dilma 

Rousseff, o vice Michel Temer deve assumir o comando do país e já indicou que o ex-

presidente do BC Henrique Meirelles será seu ministro da Fazenda. Nos bastidores, é 

dito que o presidente do BC, Alexandre Tombini, pode permanecer no cargo por um 

período de transição. 

 

Fonte: Reuters 

Data da publicação: 05 de maio de 2016 

Link: 

http://br.reuters.com/article/topNews/idBRKCN0XW177?pageNumber=2&virtualBran

dChannel=0&sp=true 

 

 

 



Exército Brasileiro realiza Operação AZOTO* 

 

No preparativos para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016, o Exército Brasileiro 

iniciou ontem a Operação AZOTO, que ocorre simultaneamente em 15 estados 

brasileiros. 

 

Coordenada pelo Comando Logístico (COLOG), por intermédio da Diretoria de 

Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), ela acontece no ambiente interagências e 

tem por objetivo cooperar com as ações preparatórias para o grande evento com 

finalidade de fiscalizar o controle da produção, armazenamento, comercialização, 

transporte e utilização do Nitrato de Amônio (NH4NO3), produto utilizado como 

matéria-prima para explosivos, atividade realizada com as adaptações necessárias 

designadas pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC). 

 

A operação será desencadeada pelas equipes de Fiscalização de Produtos Controlados, 

integrantes do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC), no exercício 

do Poder de Polícia Administrativa, Assistência Jurídica e Operações de Informações, 

além dos Órgãos de Segurança e Ordem Pública (OSOP) e agências governamentais dos 

estados envolvidos. Todo o trabalho realizado visa garantir a segurança das pessoas e 

do patrimônio e prevenção contra ilícitos que possam afetar os Jogos Olímpicos e 

Paraolímpicos Rio 2016. 

 

Além de matéria-prima para explosivos, o nitrato de amônio (NH4NO3) também 

compõe a cadeia de produção  de fertilizantes agrícolas. Sua inclusão no foco da 

operação de Fiscalização de Produtos Controlados é justificada pelo fato de ter havido 

registro em outros países de explosões acidentais (em depósito) e intencionais (por 

terroristas) desse produto químico. 

 

Fonte:Tecnodefesa 

Data da publicação: 04 de maio de 2016 



Link: http://tecnodefesa.com.br/exercito-brasileiro-realiza-operacao-azoto/ 

 

 

 

* Não mencionado o autor 


