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Exército  Colombiano  adquire  aeronaves  da  Embraer  e  FAB  auxiliará  nos 
treinamentos
O jornal  Folha de S. Paulo informou que a Força Aérea Brasileira (FAB) treinará 
pilotos da  Força Aérea Colombiana (FAC) para  que estes recebam instruções 
sobre como operar os aviões de ataque leve Super Tucano. O acordo foi firmado 
após o Exército Colombiano adquirir 25 unidades das aeronaves fabricadas pela 
Embraer, em um contrato de 235 milhões de dólares. De acordo com a Folha, os 
Super Tucanos serão utilizados na segurança interna da Colômbia, assim como 
no  monitoramento  das  fronteiras  do  país,  possibilitando  maior  combate  às 
guerrilhas e aos narcotraficantes. No Brasil, a FAB utiliza este tipo de aeronave 
para  treinar  pilotos  e  em  operações  do  Sistema  de  Vigilância  da  Amazônia 
(Sivam). (Folha de S. Paulo – Brasil – 10/12/05).

Governo Lula é tema de revista portuguesa de política externa
O jornal O Globo informou que a revista portuguesa “Política Internacional” acaba 
de publicar  um número  intitulado “O Brasil  de Lula  – retrospectiva  2003-2005, 
perspectiva pra 2006”, sobre o governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva. 
Segundo o jornal, o periódico publicou uma série de conclusões sobre o governo 
Lula, entre elas a de que Lula manteve uma política de defesa que, na segunda 
metade de seu mandato, se resumiu à administração da insatisfação nas Forças 
Armadas.  Os artigos da revista  também apontam falhas nos investimentos em 
energia e a ausência de uma política de segurança pública. A falta de metas em 
educação e uma preocupação ambiental aquém das necessidades também são 
apontadas na revista. A revista, uma iniciativa do Instituto Português de Relações 
Internacionais e Segurança e do Centro Interdisciplinar de Estudos Econômicos, 
foi lançada na semana passada no Rio de janeiro (RJ) e em Brasília (DF). Todos 
os autores são brasileiros, à exceção de Francisco Seixas da Costa, embaixador 
de Portugal no Brasil. (O Globo – O País – 11/12/05).

Comandantes das Forças Armadas reclamam a falta de recursos



Segundo  o  jornal  O Estado  de  S.  Paulo,  o  comandante  do  Exército,  general 
Francisco Albuquerque, reclamou na Comissão de Relações Exteriores e Defesa 
Nacional do Senado sobre os poucos recursos que as Forças Armadas recebem 
do orçamento da União. Segundo ele, os militares não estão nem conseguindo 
sequer fazer três refeições por dia, além de problemas de fardas incompletas e 
equipamentos muito antigos. Da mesma forma, os comandantes da Marinha e da 
Aeronáutica, Roberto Carvalho e Luiz Carlos da Silva Bueno, também reclamaram 
das dificuldades orçamentárias.  Carvalho ressaltou a estagnação do projeto do 
reator  nuclear  e  disse  ser  surreal  o  problema  da  falta  de  munições.  Os  três 
comandantes das Forças Armadas afirmaram que se não houver o aumento de 
recursos, o futuro será comprometido com difícil recuperação. Durante a referida 
reunião, o Ministro da Defesa, José Alencar,  lamentou a falta de recursos aos 
militares, justificando-a como conseqüência da política de juros como opção do 
governo para conter a inflação. Alencar ainda defendeu uma proposta de emenda 
constitucional  que  garantiria  2,5% do  PIB  brasileiro  para  as  Forças  Armadas. 
(Folha  de  S.  Paulo  –  Brasil  –  15/12/05;  O Estado  de  S.  Paulo  –  Nacional  – 
15/12/05).

Inquérito constata maus-tratos nas Forças Armadas
Indícios de crime militar  e ofensa à honra do Exército  foram constatados pelo 
Inquérito Policial Militar (IPM), instaurado no mês de novembro, que investigou o 
caso de trotes  violentos  por  parte  de  12  terceiros-sargentos  de  Curitiba,  após 
vídeo divulgado pela imprensa.  O inquérito relacionou aos trotes aplicados em 
calouros,  na  2ª  Companhia  de  Fuzileiros  de  Curitiba,  maus-tratos  e  violência. 
Foram  divulgadas  imagens,  por  exemplo,  de  soldados  imobilizados  levando 
choques na barriga e chineladas, conforme a Folha de S. Paulo. Oito sargentos, 
incluindo dois dos supostos torturadores, falaram ao jornal que tais imagens eram 
brincadeiras consentidas, que ocorriam em datas comemorativas. O inquérito foi 
enviado ao Ministério Público Militar, que decidirá se vai denunciar os soldados à 
Justiça  Militar.  O  coronel  responsável  pelo  IPM considerou  os  fatos  ocorridos 
graves transgressões da disciplina militar. (Folha de S. Paulo – Brasil – 15/12/05). 

Em almoço com militares, Presidente reclama das críticas
De acordo com o jornal  O Globo, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em um 
almoço com generais, afirmou que o governo está sofrendo “uma saraivada de 
críticas, acusações e infâmias”. Em seu discurso, o Presidente também defendeu 
o  vice-presidente  e  ministro  da  Defesa,  José  Alencar,  que  segundo  a  revista 
“Veja”, estaria se beneficiando de recursos públicos. O jornal  Folha de S. Paulo 
noticiou a declaração do Presidente de que a reestruturação das Forças Armadas, 
deveria acontecer num curto prazo, já que seu mandato termina em dezembro do 
ano  que  vem.  (Folha  de  S.  Paulo  –  Brasil  –  16/12/05;  O  Globo  –  O  País  – 
16/12/05). 



FAB troca seus aviões de caça
De acordo com O Globo, os caças F-103 Mirage III, que vigiam o espaço aéreo 
brasileiro há 33 anos, serão substituídos em três anos por 12 caças franceses 
Mirage 2000-C, fabricados na década de 80. Os novos aviões foram comprados 
em julho por 80 milhões de euros.  Os Mirage 2000 foram criados para abater 
aviões em grandes altitudes e terão a missão de proteger indústrias e plataformas 
de petróleo por exemplo. Poderão também fiscalizar as fronteiras, no combate ao 
contrabando e ao narcotráfico. (O Globo – O País – 16/12/05).
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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 
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