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1 - Brasil esteve perto de testar bomba nuclear
2 - Reator nuclear para submarino é concluído
3 - General Urano entra no comando das tropas no Haiti

Brasil esteve perto de testar bomba nuclear
De acordo com  O Globo, o ex-presidente da Comissão Nacional de Energia 
Nuclear  (CNEN),  José  Luiz  Santana,  revelou  que  o  Brasil  esteve  perto  de 
produzir uma bomba nuclear no início dos anos 90. Ele afirmou que as peças 
chegaram a  ser  fabricadas  e  que  o  urânio  enriquecido  foi  obtido  após  um 
acordo  bilateral  com  um  país  cujo  nome  recusou-se  a  fornecer.  Segundo 
Santana,  levaram-se  sete  meses  para  a  desmontagem  do  processo  de 
construção da bomba atômica ser concluída. A Folha de S. Paulo informou que 
o teste do artefato nuclear já estava marcado para setembro de 1990. (Folha 
de S. Paulo – Brasil – 29/08/05; O Globo – O País – 29/08/05).   
 

Reator nuclear para submarino é concluído 
De  acordo  com  a  Folha  de  S.  Paulo,  o  capitão-de-mar-e-guerra  Leonan 
Guimarães,  do  Centro  Tecnológico  da  Marinha,  anunciou  a  conclusão  do 
protótipo “em terra” do reator nuclear brasileiro que servirá de propulsor em 
submarinos. Segundo Guimarães, 65% do projeto está concluído mas faltam 
recursos para a construção de um laboratório de geração nucleoelétrica. (Folha 
de S. Paulo – Brasil – 30/08/05).
 

General Urano entra no comando das tropas no Haiti
A Folha de S. Paulo  noticiou que o general brasileiro Urano Teixeira Bacellar 
assumiu nesta semana, o comando das tropas da Organização das Nações 
Unidas  (ONU)  no  Haiti,  em  substituição  ao  general  Heleno  Ribeiro.  Urano 
comandará 7.600 soldados atuantes na Missão de Paz. (Folha de S. Paulo – 
Mundo – 01/09/05).

SITES DE REFERÊNCIA:

Folha de S. Paulo – www.folha.com.br
Jornal do Brasil – www.jb.com.br
O Estado de S. Paulo – www.estado.com.br
O Globo – www.oglobo.com.br

*Informamos que as colunas opinativas da  Folha de S. Paulo e o conteúdo 
integral de O Estado de S. Paulo não estão mais disponíveis gratuitamente na 
versão  on  line.  No  entanto,  aqueles  que  tiverem  interesse  em  receber  as 

http://www.oglobo.com.br/
http://www.estado.com.br/
http://www.jb.com.br/
http://www.folha.com.br/


notícias destes jornais utilizadas na produção do Informe Brasil, podem solicitá-
las a observatorio@franca.unesp.br 

 **O Informe Brasil é uma produção do Grupo de Estudos de Defesa e 
Segurança Internacional (GEDES) do Centro de Estudos Latino-Americanos 
(CELA) da Universidade Estadual Paulista (UNESP), coordenado pelo Prof. Dr. 
Héctor Luis Saint-Pierre. É redigido por Adele Godoy (bolsista PIBIC/CNPq), 
Alexandre K. Yasui Matsuyama, Ana Cláudia Jaquetto Pereira (bolsista 
FAPESP), Carla Rubacow, Guilherme Miranda, Juliana Bigatão, Liliam Ane 
Cavalhieri da Cruz, (graduandos em Relações Internacionais), sob a 
responsabilidade de Érica Winand (Pós-Graduanda em História/ bolsista 
CAPES). As informações aqui reproduzidas são de inteira propriedade dos 
jornais.
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