Israel recebe dois primeiros caças F-35*
Israel recebeu no dia 12.12.16 seus dois primeiros aviões F-35 Lightning II, tornando-se
o único país do Oriente Médio a possuir um caça de quinta geração.

A Força Aérea dos EUA ajudou na entrega fornecendo um avião-tanque KC-135 para
reabastecer os novos aviões pelo trajeto. Oficiais militares que participaram da entrega
dizem que o evento destaca a importante relação entre os Estados Unidos e seu aliado
mais próximo no Oriente Médio.

Segundo a Força Aérea, a posse israelense de aviões de caça F-35 reforça os interesses
de segurança dos EUA. Compartilhar a mesma aeronave com as nações parceiras

permite que os aliados voem e lutem com a mesma célula com táticas, equipamentos e
capacidades comuns, acrescentou a Força.

Israel foi a primeira nação a assinar um acordo de vendas militares estrangeiras com os
Estados Unidos para adquirir o F-35. O país pretende usar os novos aviões para substituir
sua frota de F-15 e F-16.

O país recebeu seus dois primeiros aviões no mesmo dia em que o F-35 foi posto em
dúvida quando o presidente eleito Donald Trump twittou que o programa estava “fora
de controle”, sugerindo que sua administração pode realizar cortes no orçamento.

Fonte: Poder Aéreo
Data da publicação: 15 de dezembro
Link: http://www.aereo.jor.br/2016/12/14/israel-recebe-dois-primeiros-cacas-f-35/

EUA pretendem confrontar Pequim por clamores no Mar do Sul
da China, diz almirante
Por Colin Packham

SYDNEY (Reuters) - Os Estados Unidos estão prontos para confrontar a China caso
Pequim continue com suas reivindicações excessivas no Mar do Sul da China, disse o
comandante da frota dos EUA no oceano Pacífico nesta quarta-feira, em comentários
que criam o risco de uma escalada nas tensões entre os dois países.

A China reclama para si a maior parte do Mar do Sul da China, uma região marítima rica
em recursos energéticos e através da qual circulam anualmente 5 trilhões de dólares em
mercadorias. Os vizinhos Brunei, Malásia, Filipinas, Taiwan e Vietnã têm clamores
semelhantes.

Os EUA pediram que a China respeite as conclusões às quais a corte de arbitragem de
Haia chegou no início deste ano, quando invalidou suas amplas pretensões territoriais
na rota estratégica.

Mas Pequim continua a agir de uma maneira "agressiva" à qual os EUA estão prontos
para responder, disse o almirante Harry Harris, chefe do Comando dos EUA no Pacífico,
em um discurso feito em Sydney.

"Não iremos permitir que um domínio compartilhado seja interditado unilateralmente,
não importa quantas bases sejam construídas em pontos artificiais no Mar do Sul da
China", disse. "Iremos cooperar quando pudermos, mas estaremos prontos para
confrontar quando precisarmos".

Os comentários podem atiçar as tensões entre os dois países, já intensificadas pela
decisão do presidente eleito norte-americano, Donald Trump, de aceitar um telefonema
da presidente de Taiwan no dia 2 de dezembro, o que levou a um protesto diplomático
de Pequim.

Indagado sobre a fala de Harris, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores
chinês, Geng Shuang, disse que a situação no Mar do Sul da China é estável no momento,
graças ao trabalho duro da China e de outros na região.

Fonte: Reuters
Data da publicação: 15 de dezembro
Link: http://br.reuters.com/article/worldNews/idBRKBN14317D-OBRWD

Missão empresarial chilena terá agenda de peso com Brasil*
Brasília - Nesta quarta-feira, 14, desembarcou em Brasília, uma missão empresarial
chilena reunindo mais de 20 altos executivos dos principais setores da economia
daquele país. Na agenda, reuniões com o setor privado brasileiro, ministros e o
presidente Michel Temer.

As reuniões terão início nesta quinta-feira, 15, quando os empresários chilenos terão
encontros com os ministros da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira;
e das Relações Exteriores, José Serra; e com o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn.

De acordo com a Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), uma das entidades que reúne o
setor empresarial chileno, eles participarão de um almoço de trabalho na Confederação
Nacional da Indústria (CNI), para tratar de questões ligadas ao Conselho Empresarial
Chile-Brasil. O vice-presidente da CNI, Paulo Tigre, preside o capítulo chileno do
conselho pelo Brasil.

A Sofofa é integrada por cerca de 4 mil empresas, 38 associações setoriais e 23 grêmios
empresariais regionais chilenos. A comitiva será liderada pelo seu presidente, Hermann
von Muhlenbrock.

A reunião com o presidente da República será na sexta-feira, 16. Temer estará
acompanhado dos ministros da Fazenda, Henrique Meirelles, e do chefe da SecretariaExecutiva do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco.

Fonte: Inforel

Data da publicação: 14 de dezembro
Link: http://www.inforel.org/noticias/noticia.php?not_id=7107&tipo=2

Aviso de pauta: Governo Federal condecora colombianos que
cooperaram com vítimas de acidente aéreo*

governo brasileiro condecorará, nesta sexta-feira (16), cidadãos colombianos em
reconhecimento à atuação no resgate às vítimas do acidente com o avião que
transportava a delegação da Associação Chapecoense de Futebol e jornalistas. Serão
concedidos a Ordem do Mérito da Defesa e a Ordem de Rio Branco. O presidente Michel
Temer e os ministros Raul Jungmann (Defesa) e José Serra (Relações Exteriores) estarão
presentes na cerimônia. O prefeito de Chapecó, Luciano Buligon, também será
condecorado.

A Ordem do Mérito da Defesa é concedida a personalidades civis e militares que
prestaram relevantes serviços às Forças Armadas. A Ordem de Rio Branco é concedida
a brasileiros e estrangeiros em reconhecimento a serviços prestados ao Brasil. A
cerimônia acontecerá às 16h de sexta-feira, 16 de dezembro, no Salão Oeste do Palácio
do Planalto.

SERVIÇO:
Cerimônia de condecoração às autoridades e cidadãos colombianos

Data: 16/12/2016 (sexta-feira)
Hora: 16h
Local: Palácio do Planalto, Salão Oeste
Credenciamento: pelo site www.planalto.gov.br

Obs.: os homenageados colombianos irão desembarcar na Base Aérea de Brasília, às
9h30, da sexta-feira (16). A imprensa interessada em fazer cobertura poderá enviar email para ascom@defesa.gov.br

Fonte: Ministério da Defesa
Data da publicação: 15 de dezembro
Link:

http://www.defesa.gov.br/noticias/27005-aviso-de-pauta-governo-federal-

condecora-colombianos-que-cooperaram-com-vitimas-de-acidente-aereo

* Não mencionado o autor no texto.

