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TURQUA ABATE AERONAVE SÍRIA E EXÉRCITO SÍRIO AVANÇA 
Por	Albert	Caballé	Marimón*	

	

O	presidente	turco	Recep	Tayyip	Erdogan	(à	direita)	e	o	presidente	russo	Vladimir	Putin	em	8	de	janeiro,	
durante	o	lançamento	do	oleoduto	TurkStream	(Foto:	Reuters/Umit	Bektas).	

Enquanto	a	Turquia	afirma	ter	abatido	uma	terceira	aeronave	da	força	aérea	síria,	o	
exército	sírio	prossegue	com	avanços	na	província	de	Idlib;	Erdogan	e	Putin	devem	reunir-

se	em	Moscou	nesta	semana	para	discutir	a	situação.	

Com	informações	da	SANA,	Haaretz	e	RadioFreeEurope	e	The	Aviationist	

TURQUIA  ABATE  TERCEIRA  AERONAVE  S ÍR IA  
O	Ministério	 da	Defesa	da	Turquia	 afirmou	 ter	 abatido	uma	 aeronave	da	 força	
aérea	da	Síria	nesta	 terça-feira.	A	mídia	estatal	 síria	 também	 informou	sobre	o	
incidente.	

Atualização	às	13h50	

A	aeronave,	um	L-39	Albatross,	foi	abatido	na	região	de	Idlib,	por	volta	de	12h00	
(horário	 local)	 de	 hoje	 (3	 de	 março).	 O	 L-39,	 uma	 aeronave	 de	 treinamento	
avançado,	é	empregado	pela	Força	Aérea	Síria	como	aeronave	de	ataque	desde	
2012,	 quando	 as	 primeiras	 imagens	 dos	 L-39	 da	 Força	 Aérea	 Síria	 atacando	
posições	rebeldes	começaram	a	aparecer	on-line	
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Segundo	relatos	que	circulam	nos	no	Telegram	e	no	Twitter,	o	L-39	foi	abatido	
por	um	caça	F-16	que	voava	no	espaço	aéreo	turco	a	uma	distância	de	cerca	de	
45	km.	Sabe-se	que	os	F-16	turcos	são	armados	com	mísseis	AIM-120C-5	/	C-7	
AMRAAM	(mísseis	ar-ar	avançados	de	médio	alcance)	que	operam	em	quaisquer	
condições	meteorológicas,	 tem	 capacidade	 BVR	 (Beyond	Visual	Range,	 além	 do	
alcance	 visual)	 e	 alcance	máximo	 acima	 de	 100	 km	 (dados	 do	 fabricante,	mas	
isso	pode	variar).	Os	caças	turcos	em	PAC	(Patrulha	Aérea	de	Combate)	ao	longo	
da	 fronteira	 podem	 ter	 sido	 apoiados	 por	 uma	 aeronave	 B737	AEW&C	 “Peace	
Eagle”,	 cuja	 presença	 tem	 sido	 frequentemente	 relatada	 na	 região	 ao	 norte	 da	
fronteira	com	a	Síria.	

	

Localização	aproximada	das	aeronaves.	Relatos	dizem	que	o	F-16	turco	voava	ao	longo	da	fronteira	dentro	do	
território	turco.	

Esta	 seria	 a	 terceira	 aeronave	 síria	 abatida	 pela	 Turquia.	 No	 domingo,	 duas	
aeronaves	 já	 haviam	 sido	derrubadas	 por	 forças	 turcas	 no	noroeste	 do	país.	 A	
SANA,	agência	de	notícias	da	Síria,	acrescentou	que	os	jatos	tinham	como	alvo	a	
região	 de	 Idlib	 e	 que	 os	 pilotos	 ejetaram	 e	 pousaram	 em	 segurança.	 Também	
informou,	no	domingo,	que	as	forças	do	governo	derrubaram	três	drones	turcos,	
um	sobre	a	cidade	de	Saraqeb,	no	noroeste	de	Idlib.	

No	 fim	 de	 semana,	 a	 agência	 estatal	 turca	 Anadolu	 já	 havia	 informado	 que	 os	
militares	turcos	atacaram	e	desativaram	o	aeroporto	militar	de	Nayrab,	na	Síria,	
na	província	de	Aleppo,	no	norte.	

EXÉRCITO  S ÍR IO  AVANÇA NO  INTERIOR  DE  IDL IB  
Segundo	a	SANA,	unidades	do	Exército	Árabe	Sírio	eliminaram	grupos	rebeldes	
apoiados	pelo	regime	turco	nas	vilas	e	cidades	de	Joubas,	Trinbeh,	Dadikh	e	Kafr	
Batikh	 na	 área	 de	 Saraqeb,	 na	 região	 sudeste	 de	 Idlib.	 Nas	 últimas	 horas,	
unidades	do	exército	realizaram	operações	intensivas	com	armas	de	artilharia	e	
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mísseis	contra	grupos	rebeldes	na	direção	oeste	e	sudoeste	da	cidade	de	Saraqeb	
nas	vilas	e	cidades	a	oeste	da	Rodovia	Internacional	Aleppo-Damasco.	

A	SANA	apontou	que	as	operações	do	exército	também	resultaram	na	eliminação	
de	muitos	 rebeldes	e	na	destruição	de	equipamentos	e	veículos,	acrescentando	
que	as	unidades	do	exército	continuam	suas	operações	militares	em	várias	áreas.	

Na	zona	rural	do	sul	de	Idlib,	o	exército	realizou	ataques	a	grupos	rebeldes	em	
direção	 à	 área	 de	 Kansafra	 e	 Jabal	 Zawyia,	 causando	 prejuízos	 em	 termos	 de	
pessoal	 e	 equipamentos.	 Ontem,	 as	 unidades	 do	 exército	 entraram	 na	 cidade	
estratégica	 de	 Saraqeb,	 no	 sudeste	 de	 Idlib,	 na	 Rodovia	 Internacional	 Aleppo-
Damasco,	depois	de	eliminar	os	grupos	rebeldes	na	cidade.	

ERDOGAN E  PUT IN  SE  REUNIRÃO EM MOSCOU 
O	 presidente	 turco,	 Recep	 Tayyip	 Erdogan,	 e	 seu	 colega	 russo,	 Vladimir	 Putin,	
manterão	conversações	em	5	de	março	em	Moscou	em	meio	a	crescentes	tensões	
na	Síria,	disse	a	presidência	da	Turquia	ontem.	O	porta-voz	do	Kremlin,	Dmitry	
Peskov,	confirmou	as	negociações	sobre	a	Síria	em	Moscou.	

O	Kremlin	chamou	a	atenção	da	Turquia	para	um	aviso	do	Ministério	da	Defesa	
russo	 de	 que	Moscou	 não	 poderia	 garantir	 a	 segurança	 dos	 aviões	 turcos	 que	
voam	 na	 Síria.	 Turquia	 e	 a	 Rússia,	 que	 apoiam	 lados	 opostos	 no	 conflito,	 tem	
evitado	o	confronto	direto.	Os	países	compartilham	laços	significativos	de	defesa	
e	comércio.	

Em	 entrevista	 à	 agência	 TASS	 ontem,	 Putin	 afirmou	 que	 a	 Rússia	 não	 planeja	
entrar	 em	 guerra	 com	 ninguém,	 mas	 que	 quer	 dissuadir	 outros	 países	 de	 se	
envolverem	em	conflitos	com	Moscou.	
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