
 

 

Ministro da Defesa participa da Operação Amazônia* 

 

Brasília, 14/10/2016 – O ministro da Defesa, Raul Jungmann, participa, nos dias 15 e 16 

de outubro, da Operação Amazônia, em Iranduba (AM), a 40 Km de distância de Manaus. 

O exercício militar promove a interoperabilidade entre as Forças, para o planejamento 

conjunto e execução de ações táticas em ambiente operacional de selva. 

 

Coordenada pelo Ministério da Defesa, sob o comando do Estado-Maior Conjunto das 

Forças Armadas (EMCFA), a Operação conta com efetivos da Marinha, do Exército e da 

Aeronáutica e ocorre na área do Comando Militar da Amazônia (CMA). 

 

SERVIÇO 

Operação Amazônia 



 

Data: 15/10/2016 (sábado) – Atividades Operacionais do Exercício 

Local: Porto de Iranduba 

Horário: 11h (horário local) 

 

Data: 16/10/2016 (domingo) – Ação Cívico-Social (atendimento médico à comunidade) 

Local: Porto de Iranduba 

Horário: 10h (horário local) 

 

Fonte: Ministério da Defesa 

Data da publicação: 14 de outubro  

Link: http://www.defesa.gov.br/noticias/25229-aviso-de-pauta-ministro-da-defesa-

participa-da-operacao-amazonia 

 

 

Rússia conclui fornecimento de mísseis antiaéreos S-300 ao Irã* 

 

A Rússia anunciou nesta quinta-feira que concluiu o fornecimento dos sistemas de 

mísseis antiaéreos S-300 ao Irã, um contrato muito criticado por Estados Unidos, Israel 

e Arábia Saudita. 

 

"O fornecimento dos S-300 ao Irã foi concluído", disse uma fonte da indústria 

armamentista à agência "Interfax". 

 

Assim, a Rússia cumpre sua promessa de entregar quatro divisões de S-300 ("Favorit") à 

república islâmica antes do fim do ano, um contrato avaliado em alguns bilhões de 

dólares. 

 



Teerã recebeu a primeira leva dessas baterias em abril, supostamente em navio através 

do Mar Cáspio, e em agosto posicionou uma delas para defender a usina nuclear de 

Fordo. 

 

O presidente russo Vladimir Putin insiste que se trata de um armamento defensivo e 

que seu governo está disposto a oferecê-lo a qualquer outro país do Oriente Médio. 

 

Putin suspendeu em abril de 2015 o veto presidencial ao contrato depois que o Irã e o 

G5+1 (Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido e China, mais Alemanha) alcançaram 

um princípio de acordo sobre o controvertido programa nuclear iraniano. 

 

Desde então, os dois países fortaleceram sua cooperação militar e o Irã mostrou 

interesse em adquirir mais armamento pesado russo, como caças Sukhoi e tanques T-

90. 

 

Além disso, Moscou e Teerã estão do mesmo lado no conflito sírio, já que defendem o 

regime de Bashar al Assad e combatem as organizações jihadistas no terreno. 

 

Os S-300, análogos aos Patriot norte-americanos, permitirão ao Irã fazer frente a uma 

eventual invasão ou ataque aéreo em massa israelense ou americano com caças da 

classe Stealth, helicópteros, bombardeiros e mísseis balísticos, segundo especialistas. 

 

Os israelenses temem que essas baterias, que têm um alcance de até 200 quilômetros, 

permitam ao Irã contar em breve com um escudo antimísseis invulnerável para defender 

suas infraestruturas vitais diante de um possível ataque vindo do exterior. 

 

O contrato anterior, assinado em 2007, para a venda de 40 baterias com foguetes terra-

ar foi suspenso voluntariamente pela Rússia em 2010 após as sanções impostas pela 

ONU contra a república islâmica. 

 



Rússia nega que esteja se preparando militarmente para uma nova Guerra Fria 

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, negou nesta quarta-feira que seu país 

esteja se preparando militarmente para a explosão de uma nova Guerra Fria, como 

asseguram no Ocidente. 

 

"As atividades planejadas de nossa preparação operacional e combativa são 

apresentadas como sinais ameaçadores para nossos países vizinhos. Elas servem para 

alimentar a tese sobre uma ameaça militar, uma nova Guerra Fria, uma nova corrida 

armamentista", disse o ministro russo a veículos de imprensa locais. 

 

Shoigu acrescentou que, "sem sombra de dúvidas, isto não é assim". Para ele, as forças 

armadas russas "devem garantir a segurança do país". 

 

"Ultimamente, ouvimos muitas acusações de nossos parceiros ocidentais, preocupados 

com o crescente nível de preparação e capacidade militar das nossas Forças Armadas. 

São condições necessárias para garantir a disposição de combate do exército de 

qualquer país", afirmou o ministro. 

 

Shoigu insistiu que as várias manobras militares organizadas nos últimos meses pelas 

forças armadas russas "não são sinais contra ninguém e, muito menos, ameaças". 

 

Além do retorno da marinha russa ao Mar Mediterrâneo após 20 anos de ausência 

(1992-2013) e da intervenção aérea na Síria, a Rússia reforçou nos últimos meses o 

número de navios no litoral do país árabe, aonde posicionou mísseis antiaéreos S-300 e 

S-400. 

 

Shoigu também ratificou hoje um acordo para a permanência de seus aviões no 

aeroporto de Khmeimim, na província síria de Latakia, e anunciou esta semana que 

transformará o porto de manutenção sírio de Tartus em base naval permanente. 

 



As chancelarias ocidentais também expressaram sua preocupação pelo posicionamento 

provisório de mísseis táticos Iskander no enclave báltico de Kaliningrado, que faz 

fronteira com Polônia e Lituânia, países-membros da Otan. 

 

Recentemente, o presidente russo Vladimir Putin anunciou a saída de seu país do 

tratado de reutilização de plutônio militar, parte do programa de desarmamento 

estratégico que procura transformar em irreversível o fim da Guerra Fria. 

 

Entre as condições citadas para retornar a esse acordo, Putin mencionou a retirada de 

tropas e armamento dos EUA nos países da Europa Oriental que passaram a fazer parte 

da Otan a partir deste século, ou seja, Bulgária, Romênia e os países bálticos. 

 

Putin considera que o escudo antimísseis americano na Europa e na Ásia é uma ameaça 

direta para a segurança da Rússia, mas descartou que irá cometer o mesmo erro da 

União Soviética ao se envolver em uma corrida armamentista com os EUA. 

 

 

Fonte: Defesanet 

Data da publicação: 13 de outubro  

Link: http://www.defesanet.com.br/russiadocs/noticia/23794/Russia-conclui-

fornecimento-de-misseis-antiaereos-S-300-ao-Ira/ 

 

 

 

Exército começa a testar novo fuzil IA2 – 7.62* 

 

O site Jane’s divulgou que o Exército Brasileiro está programando iniciar os testes com 

cinco protótipos do fuzil de assalto IA2 (7.62×51 mm), produzido pela Imbel. Segundo o 

informativo, a Força Terrestre pode solicitar protótipos adicionais para os testes. 

 



Após o fim da avaliação pelo Centro de Avaliação do Exército e a aprovação dada pelos 

escalões mais elevados da força, um lote-piloto deverá ser adquirido para nova fase de 

testes. Só então o fuzil poderá ser encomendado para outras unidades e produzido em 

série pela Imbel. Três protótipos da versão carabina começaram a ser avaliados em 

setembro. 

 

O desenvolvimento do IA2 (7.62 milímetros) da IMBEL foi projetado segundo requisitos 

emitidos pelo Ministério da Defesa e pelo Exército Brasileiro. 

 

Fonte: Forças Terrestres 

Data da publicação: 12 de outubro  

Link: http://www.forte.jor.br/2016/10/12/exercito-comeca-testar-novo-fuzil-ia2-7-62/ 

 

 

 

Submarino Tupi passa por Verificação de Eficiência* 

 

No último mês, após Período de Revalidação, o submarino Tupi (S 30) teve sucesso na 

Verificação de Eficiência, ingressando em um novo período operativo. 

 

As Organizações Militares Prestadoras de Serviços (OMPS), capitaneadas pelo Arsenal 

de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ), líder no reparo, levaram a termo as 

modernizações e manutenções necessárias para a prontificação do Tupi, após 

permanecer seis anos em Período de Revalidação. 

 

Dentre as principais obras realizadas, destacam a revisão geral dos motores de 

combustão principal, a substituição dos 480 elementos das baterias e a instalação de 

um novo sistema de combate AN-BYG, cuja integração foi atestada com o lançamento 

de um torpedo Mk-48 de exercício. 

 



Os submarinos da classe Tupi correspondem aos submarinos de projeto alemão U-209-

1400 construídos para a Marinha do Brasil pelo estaleiro Howaldtswerke Deutsche 

Werft (HDW) em Kiel, Alemanha, e pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. 

 

Quatro unidades foram recebidas entre 1989 e 1999 pela Força De Submarinos da 

Marinha do Brasil: Tupi (S30), Tamoio (S31), Timbira (S32) e Tapajó (S33). 

 

Fonte: Tecnodefesa 

Data da publicação: 13 de outubro  

Link: http://tecnodefesa.com.br/submarino-tupi-passa-por-verificacao-de-eficiencia/ 

 

 

 

 

*  Não mencionado o autor no texto. 


