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1- Perícia comprova queima de papéis do regime militar em Base Aérea
2-  Presidente  norte-americano  mostra-se  receptivo  à  reforma  do  Conselho  de 
Segurança da ONU  
3- Jornais relembram episódio militar de 1955
4- Força Aérea Brasileira adotará avião militar a álcool
5- Militar é acusado de desviar munição para traficante
6- General Félix afirma que arquivos serão abertos com cuidado
7- Jornal afirma que militares conseguirão aumento de soldo

Perícia comprova queima de papéis do regime militar em Base Aérea
De acordo com o jornal  O Globo, uma reportagem exibida no último dia 06 pelo 
programa “Fantástico”,  da TV Globo,  mostrou que os documentos sigilosos da 
ditadura  militar  que  haviam  sido  encontrados  queimados  na  Base  Aérea  de 
Salvador,  na  Bahia,  em  dezembro  do  ano  passado,  são  autênticos  e  foram 
queimados na base aérea. Segundo o jornal,  a reportagem divulgou uma nova 
perícia, cujo resultado difere da conclusão a que chegara a Polícia Federal, em 
perícia destinada ao Comando da Aeronáutica como parte do inquérito policial-
militar aberto para investigar o caso, que acabou arquivado. Em maio deste ano, 
três peritos da Polícia Civil do Distrito Federal e um da Polícia Federal estiveram 
na base aérea. Eles confirmam que os documentos, produzidos entre 1964 e 1985 
pelo  Serviço  de  Inteligência  da  Aeronáutica,  sediado  na  base  aérea,  têm 
descrições de tortura. E concluem que os papéis foram queimados lá. Segundo o 
jornal O Estado de S. Paulo, o novo laudo será enviado à Procuradoria Geral da 
Justiça Militar, a quem cabe examiná-lo e tomar as providências. (O Estado de S. 
Paulo – Nacional – 08/11/05; O Globo – O País – 07/11/05)

Presidente  norte-americano  mostra-se  receptivo  à  reforma  do  Conselho  de 
Segurança da ONU
Segundo a colunista Helena Chagas do jornal  O Globo,  em visita ao Brasil,  o 
Presidente  norte-americano,  George  Bush,  fez  questão  de  dizer  que  não  tem 
oposições  em relação  às  propostas  de  reformas  da  Organização  das  Nações 
Unidas (ONU) e não é contra a presença do Brasil como membro permanente do 
Conselho de Segurança dessa organização. Contudo, Bush não formalizou apoio, 
diferentemente do que fez com o Japão, porém deixou claro que seu país não 
ficará  contra  a  candidatura  brasileira.  Segundo  informou  Chagas,  Bush  está 
interessado numa reforma administrativa da entidade e disse que as conversas 
avançarão. O Presidente norte-americano também elogiou a atuação brasileira à 
frente das Forças de Paz no Haiti. Na ocasião, o Presidente brasileiro Luiz Inácio 



Lula da Silva aproveitou para lembrar o papel fundamental da ONU, já que, sem a 
entidade, os brasileiros não poderiam estar naquele país. Bem como, ressaltou a 
necessidade de aumentar a ajuda financeira da comunidade internacional ao Haiti. 
Segundo a  Folha de S. Paulo, o assessor internacional do Presidente brasileiro 
explicou  ao  Presidente  americano  que  não  há  um  acordo  nuclear  Brasil  – 
Argentina  –  Venezuela,  desfazendo  qualquer  mal  entendido  entre  os  países. 
(Folha de S. Paulo – Brasil – 07/11/05; O Globo – Colunas – Helena Chagas – 
07/11/05).

Jornais relembram episódio militar de 1955
O jornal Folha de S. Paulo relembrou que no dia 7 de novembro de 1955 militares 
foram punidos por criticar o governo. Nessa data, o ministro da guerra pediu a 
dispensa do coronel  Jurandir  Mamede pelo discurso feito  contra o  governo no 
enterro do general Canrobert;  e o major-brigadeiro Neto dos Reis foi preso por 
criticar membros das Forças Armadas. Dentro deste mesmo episódio, o jornal  O 
Globo relembrou o “Movimento de 11 de novembro”, em 1955, marcado pela saída 
do cruzador Tamandaré, segundo maior navio da Marinha brasileira, do Rio de 
Janeiro, quando recebeu a primeira advertência. Ao embarcar no navio, um grupo 
de  políticos  e  militares  queria  impedir  a  posse do Presidente  eleito,  Juscelino 
Kubitschek,  e  de  seu  vice,  João  Goulart.  A  trama não  teve  êxito.  Segundo  a 
professora  Marly  Silva  da  Motta,  do  Centro  de  Pesquisa  e  Documentação  de 
História Contemporânea (CPDOC), desde o ano anterior, marcado pelo suicídio de 
Getúlio Vargas, a elite brasileira transitava entre a legalidade e a conspiração e os 
militares julgavam que só eles tinham a capacidade de sanear a política dos fracos 
e das práticas clientelistas. Juscelino venceu a eleição de três de outubro com 
uma das menores percentagens dadas a um Presidente da República (33,8%), o 
que gerou revolta por não ter sido uma vitória por maioria absoluta. O Presidente 
Café Filho, que assumira o cargo em 1954 com a morte de Vargas, logo depois se 
afastou da Presidência  alegando problemas de saúde.  Em seu lugar,  assumiu 
Carlos Luz, presidente da Câmara dos Deputados. Os golpistas rumaram para o 
Ministério da Marinha e, de lá, embarcaram no Tamandaré rumo a Santos, onde 
pretendiam montar um governo de resistência com o apoio do governador Jânio 
Quadros,  todavia,  a  revolta  fracassou.  Luz  foi  destituído  pelo  Congresso,  que 
empossou no seu lugar o vice-presidente do Senado, Nereu Ramos, abrindo o 
caminho para a posse de Kubitschek, cerca de dois meses depois. (Folha de S. 
Paulo – Cotidiano – 07/11/05; O Globo - O País – 11/11/05). 

Força Aérea Brasileira adotará avião militar a álcool
Segundo O Estado de S. Paulo, o Ipanema, avião movido a álcool fabricado por 
uma  subsidiária  da  Empresa  Brasileira  de  Aeronáutica  (Embraer)  para  a 
agricultura, será usado também na área militar. Devido aos grandes avanços do 
Ipanema e do preço mais barato do combustível, a Força Aérea Brasileira (FAB) 
usará o motor a álcool em seus aviões T-25 Universal. O primeiro vôo teste foi 
feito  há  15  dias,  no  Centro  Técnico  da  Aeronáutica  (CTA),  em São José dos 



Campos. O certificado do primeiro avião militar a álcool do mundo deve ocorrer em 
janeiro de 2006. (O Estado de S. Paulo – Economia – 08/11/05).  

Militar é acusado de desviar munição para traficante
O jornal O Globo noticiou a prisão do cabo do Exército Fábio Ângelo Ovídio, de 25 
anos, em Niterói. Fábio está sendo acusado de desviar munição de quartéis das 
Forças Armadas para a quadrilha do traficante Erismar Rodrigues Moreira, o Bem 
– Te – Vi, morto dia 29 na Rocinha. O Centro de Inteligência do Exército já entrou 
em  contato  com  o  25º  Distrito  Policial  para  descobrir  se  há  outros  militares 
envolvidos com a quadrilha. Um inquérito policial militar (IPM) será aberto para 
investigar o caso. Segundo o Jornal do Brasil, o militar utilizava as noções obtidas 
nos cursos das Forças Armadas para instruir a quadrilha com táticas de guerrilha 
e manuseio de armamentos. (Jornal do Brasil – Rio – 08/11/05; O Estado de S. 
Paulo – Metrópole – 08/11/05; O Globo – Rio – 08/11/05).     

General Félix afirma que arquivos serão abertos com cuidado
De com O Estado de S. Paulo, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, 
general  Jorge Armando Félix,  afirmou no último dia  8 que será preciso “muito 
cuidado” na abertura das informações dos arquivos sigilosos do regime militar. O 
general  declarou  que  existem  de  2  a  3  milhões  de  páginas  referentes 
investigações  de  cidadãos  e  que  apenas  estes  ou  seus  familiares  devem  ter 
acesso  a  elas.  Parte  dos documentos  será  disponibilizada  através  do  Arquivo 
Nacional. (O Estado de S. Paulo – Nacional – 09/11/2005).

Jornal afirma que militares conseguirão aumento de soldo
De acordo com o Jornal do Brasil, o Congresso Nacional aprovou, no dia dez de 
novembro deste ano, o projeto de crédito suplementar para garantir reajuste de 
13% para os vencimentos dos militares. Conforme noticiou o jornal, o Ministério da 
Defesa vai ganhar uma verba adicional de R$ 1,12 bilhão. O aumento dos soldos 
será  retroativo  ao  dia  primeiro  de  outubro  para  os  militares  das  três  Forças 
Armadas.  No  início  desse  ano,  o  governo  havia  prometido  um  reajuste  aos 
militares de 23%, em duas parcelas: uma de 13%, a partir de primeiro de outubro 
deste  ano,  e  de  10%,  a  partir  de 1º  de agosto  de  2006.  A notícia  havia  sido 
confirmada em agosto pelo ministro da Defesa e vice-presidente José Alencar. À 
época, o governo estimou que os reajustes dos militares teriam um impacto de R$ 
3,5 bilhões nas contas deste ano e de R$ 6 bilhões em 2006.  Atualmente os 
servidores  militares  estão  recebendo  abono  salarial  determinado  pela  Medida 
Provisória  263,  que  garantiu  verbas  para  o  pagamento  desse  percentual  nos 
meses  de  outubro  e  novembro.  O Projeto  de  Lei  6031/05,  que determinará  o 
aumento  de  forma  definitiva,  foi  enviado  à  Coordenação  das  Comissões 
Permanentes. (Jornal do Brasil – Brasil – 11/11/005).



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 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), 
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Winand  (Pós-Graduanda  em  História/  bolsista  CAPES).  As  informações  aqui 
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