
 

 

Sikorsky recebe helicóptero S-70i para o TUHP turco 

 

Por Alexandre Galante 

 

MIELEC, a Polônia, 23 de junho de 2016 / PRNewswire / – Apenas duas semanas depois 

de o Governo turco anunciar o início do Turkish Utility Helicopter Program (TUHP) para 

fabricar uma frota de helicópteros multi-função utilitários T70 com base na aeronave S-

70i™ BLACK HAWK, a Sikorsky, uma companhia da Lockheed Martin, aceitou o protótipo 

da aeronave do programa produzido pela sua subsidiária polaca PZL Mielec. 

 

A Sikorsky recebeu o protótipo da aeronave TUHP da PZL Mielec durante uma cerimônia 

em 22 de junho com a participação de altos dirigentes da Subsecretaria Turca para 

Indústrias de Defesa (SSM), Turkish Aerospace Industries (TAI), Aselsan e Alp Aviation. 



 

O protótipo TUHP é o 37º helicóptero S-70i BLACK HAWK construído na Polônia. Entre 

as modificações que a PZL Mielec adicionou à aeronave estão um guincho de resgate, 

tanque de combustível auxiliar interno, gancho de carga, Sistema Integrado de Gestão 

de Saúde do Veículo, um sistema de degelo das pás, e um freio rotor. 

 

No início de 2017, Sikorsky vai voar a aeronave protótipo para Ankara, onde ela tornará 

a bancada de testes de desenvolvimento de engenharia para um novo conjunto de 

aviônicos sendo co-desenvolvido pela Sikorsky e a empresa turca de eletrônicos de 

defesa Aselsan. As duas empresas vão utilizar a aeronave para integrar, fazer ensaios 

em voo e qualificar o conjunto de aviônicos, que é projetado para as preferências da 

comunidade de usuários T70. 

 

Os acordos contratuais aprovados pelos governos dos EUA e da Turquia licenciam a TAI 

para construir e entregar um total de 300 helicópteros T70 (109 padrão + 191 opções) 

para seis agências turcas: o Exército, Força Aérea, Gendarme, forças especiais, Polícia 

Nacional e Direção-Geral dos Recursos Florestais. A primeira aeronave T70 construída 

na Turquia será certificada e qualificada para entrega ao Governo turco em 2021. 

 

Ao longo dos próximos dois anos, a PZL vai fabricar as cinco primeiras estruturas de 

cabine que a TAI vai montar para a primeira aeronave de cinco T70. Pessoal da PZL 

também irá fornecer assistência técnica e de produção e treinamento para TAI, tanto na 

Turquia como na Polônia. 

 

A instalação PZL é a maior unidade de produção fora dos Estados Unidos de propriedade 

da Lockheed Martin, e é um ativo estratégico em prol dos objetivos internacionais de 

crescimento da Lockheed Martin. 

 

Fonte: Poder Aéreo 

Data da publicação: 27 de junho  



Link: http://www.aereo.jor.br/2016/06/27/sikorsky-recebe-helicoptero-s-70i-para-o-

tuhp-turco/ 

 

 

 

Confiança da indústria do Brasil sobe em junho e tem maior nível 

desde fevereiro de 2015, diz FGV* 

 

SÃO PAULO (Reuters) - O Índice de Confiança da Indústria (ICI) do Brasil subiu com força 

em junho e atingiu o nível mais alto desde fevereiro de 2015 diante da melhora das 

expectativas, informou a Fundação Getúlio Vargas (FGV) nesta terça-feira. 

 

O ICI avançou 4,2 pontos, maior ganho já registrado neste ano, e chegou a 83,4 pontos. 

O resultado deste mês deve-se à alta de 7,5 pontos do Índice de Expectativas (IE), que 

chegou a 85,7 pontos, segunda maior variação já registrada. 

 

O Índice da Situação Atual (ISA) apresentou avanço de menor magnitude, de 0,7 ponto, 

e foi a 81,2 pontos. 

 

"O resultado de junho consolida a tendência de recuperação da confiança industrial 

esboçada nos meses anteriores", afirmou o superintendente adjunto para ciclos 

econômicos da FGV/IBRE, Aloisio Campelo Jr, em nota. 

 

"O retorno da confiança aos níveis médios históricos dependerá, de agora em diante, de 

uma efetiva recuperação da demanda interna e da redução das incertezas originadas no 

ambiente político", completou. 

 



A FGV ainda divulgou que o Nível de Utilização da Capacidade Instalada subiu 0,1 ponto 

percentual e chegou a 73,9 por cento em junho na comparação com maio. 

 

A retomada da confiança é um dos pontos que tem sido destacados pela equipe 

econômica do governo interino de Michel Temer como cruciais para a retomada do 

investimento no Brasil e a recuperação da atividade, em meio ao cenário de forte 

recessão vivida pelo país. 

 

Em abril, a produção industrial brasileira teve desempenho melhor do que o esperado 

ao avançar 0,1 por cento sobre o mês anterior, segundo dados do IBGE. 

 

Fonte: Reuters 

Data da publicação: 28 de junho  

Link: http://br.reuters.com/article/domesticNews/idBRKCN0ZE16E 

 

 

 

Tecnologia militar permite que soldados vejam atrás de 

obstáculos 

 

Por Felipe Payão 

 

A DARPA é o braço tecnológico do exército americano no que diz respeito aos objetos e 

tecnologias mais doidos que existem. Canhões de plasma, robôs e veículos híbridos são 

apenas alguns projetos que ela está envolvida. Agora, trabalhando em parceria com a 

NVIDIA, a DARPA está mostrando uma tecnologia chamada Virtual Eye. 

A Virtual Eye, ou Olhos Virtuais, une duas imagens diferentes em um ambiente 3D em 

tempo real. Isso é feito por meio de um junção entre um notebook poderoso e duas 



câmeras. Dessa maneira, o sistema permite que soldados vejam o que existe atrás de 

paredes e obstáculos. 

 

Fonte: Tecmundo  

Data da publicação: 24 de junho 

Link: http://www.tecmundo.com.br/tecnologia-militar/106543-tecnologia-militar-

permite-soldados-vejam-obstaculos.htm 

 

 

 

Saída do Reino Unido da UE pode prejudicar acordo com 

MERCOSUL*  

 

Brasília - Os países dos MERCOSUL ainda avaliam o impacto da saída do Reino Unido da 

União Europeia, mas para o Uruguai que preside o bloco sul-americano, as negociações 

entre os dois arranjos comerciais poderá ser prejudicada pela decisão britânica. 

 

De acordo com o ministro da Economia do Uruguai, Daniel Astori, “a primeira reação foi 

de surpresa, mas quando analisamos em profundidade, vemos que serão necessários 

dois anos para que essa medida seja implementada”. Astori acredita que  a decisão do 

Reino Unido irá gerar uma dificuldade adicional nas negociações para alcançar um 

tratado de livre comércio com o MERCOSUL. 

 

Na avaliação do governo uruguaio, a decisão dos britânicos não significa um corte 

abrupto, principalmente em termos econômicos e de investimentos, “pois, sem dúvidas 

o Reino Unido seguirá com acordos comerciais com preferências. No entanto, a política 

externa comum será dificultada”, afirmou Daniel Astori. 

 



O ministro da Economia também reconheceu que esta situação “não é boa para o 

Uruguai, porque é uma dificuldade adicional no objetivo da América Latina e do 

MERCOSUL de um acordo com a Europa”. 

 

Os países do MERCOSUL também têm expressado preocupação com a presidência da 

Venezuela que em julho assumirá o lugar do Uruguai e conduzirá as negociações com a 

União Européia, embora não possa interferir nas decisões por ter ingressado no bloco 

sul-americano após o início das negociações. 

 

Fonte: Inforel 

Data da publicação: 27 de junho 

Link: http://www.inforel.org/noticias/noticia.php?not_id=6691&tipo=2 

 

 

* Não mencionado o autor 


