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1- Supertucano é a principal aposta da Embraer
De  acordo  com  o  jornal  O  Estado  de  S.  Paulo,  a  Empresa  Brasileira  de 
Aeronáutica (Embraer) focalizará sua estratégia de vendas na aeronave militar 
Supertucano,  apresentada  ao  público  durante  o  Asian  Aeroespace  2006, 
evento que reuniu as principais indústrias aeronáuticas do mundo. O turboélice 
Supertucano é fabricado no Brasil com tecnologia de última geração, fato que o 
capacita  para  operar  em conjunto  com os aviões  supersônicos  pesados.  A 
Força Aérea Brasileira (FAB) requisitou o fornecimento de 99 Supertucanos 
para  sua  frota.  Além  disso,  a  Embraer  já  exportou  22  aeronaves  para  a 
Colômbia,  e  ainda  negocia  um  contrato  de  24  unidades  com  o  governo 
venezuelano. (O Estado de S. Paulo – 18/02/06).

2- Europa recusa aumento de ajuda ao Haiti
De acordo com O Estado de S. Paulo, o comissário da União Européia para o 
Desenvolvimento, Louis Michel, afirmou que o Haiti não receberá aumento dos 
recursos vindos da Europa. Segundo o comissário, a “situação confusa” após 
as eleições e as recentes doações são os principais motivos para não acrescer 
a ajuda ao país. O jornal informou que o Brasil, que lidera as forças militares da 
Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti (Minustah), reclama que 
os recursos escassos dificultam a  manutenção da ordem.  (O Estado de S. 
Paulo – Internacional – 21/02/06).

3- Influência de civil gera mal-estar no comando da FAB
Segundo Ancelmo Góis, do jornal O Globo, a cúpula da Força Aérea Brasileira 
(FAB) estaria irritada com a constatação de que a Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac), formalmente subordinada ao Ministério da Defesa, estaria sendo 
comandada pelo Ministro do Turismo, Mares Guia, que já tentaria emplacar sua 
quinta diretoria na Anac. (O Globo – Colunas – 22/02/06).

4- Colégios Militares entre os melhores colocados no Enem
O colunista  Gilberto Amaral, do jornal O Globo, informou que o resultado do 
Exame Nacional  do Ensino Médio (Enem) de 2005 apresentou 12 Colégios 



Militares  do  Exército  Brasileiro  entre  os  primeiros  colocados,  nas  suas 
respectivas cidades. Ele afirmou que o sucesso se deve à motivação que alia 
os estudos às atividades extra-classe. (O Globo – Colunas – 23/02/06).

5- Presidente haitiano virá ao Brasil a bordo de avião da FAB
De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o Presidente do Haiti, René Preval, 
virá ao Brasil entre os dias 09 e 10 de março transportado por um avião da 
Força  Aérea  Brasileira  (FAB).  (Folha  de  S.  Paulo  –  Mundo  –  24/02/06;  O 
Estado de S. Paulo – Internacional – 24/02/06).

6- Operação da FAB facilita educação de estudantes
Segundo  o  colunista  Gilberto  Amaral,  do  Jornal  do  Brasil,  a  Força  Aérea 
Brasileira (FAB) realizou uma operação que beneficiou 6 mil estudantes de seis 
municípios do Estado do Acre. Em razão das fortes chuvas ocorridas na região, 
a aeronave C-115 Buffalo transportou sete mil livros, além de materiais para a 
instalação dos primeiros postos de serviços de correios em quatro cidades do 
Estado. (Jornal do Brasil – Colunas –24/02/06).

7- Empresa francesa quer acordo com as Forças Armadas Brasileiras
O jornal  O Estado  de  S.  Paulo informou  que  a  empresa  francesa  Thales, 
especializada na produção de radares, espera conseguir um contrato com as 
Forças Armadas Brasileiras para a modernização e renovação dos radares do 
Brasil.  A  Thales,  responsável  pela  maioria  dos  radares  do  espaço  aéreo 
brasileiro,  quer  desenvolver  e  fabricar  um  tipo  de  radar  que  ainda  não  é 
produzido no país, os radares de banda L, utilizados para monitoramento de 
rota de aviões. (O Estado de S. Paulo – Economia e Negócios –24/02/06).

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 Alexandre K. Yasui Matsuyama, Carla 
Rubacow,  Guilherme  Miranda  e  Juliana  Bigatão  (graduandos  em  Relações 
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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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