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1- Petrobrás ameaça convocar o Exército para executar obras de gasoduto
2- Governo deve decidir, nesta semana, sobre tarifa de exportação de armas
3- Soldados do Exército são condenados por morte de tenente

1- Petrobrás ameaça convocar o Exército para executar obras de gasoduto
O jornal Folha de S. Paulo informou que as obras do gasoduto Coari-Manaus, recém-
lançadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no estado do Amazonas, podem ser 
executadas pelo Exército brasileiro, caso a Petrobrás e o consórcio de empreiteiras que 
participa do seu processo de licitação não cheguem a um consenso sobre o valor do 
contrato. Segundo o presidente da Transportadora Amazonense de Gás (TAG) – uma 
subsidiária da estatal do petróleo – Gézio Rangel de Andrade, embora já tenha havido 
uma redução do preço estipulado pelo consórcio em relação àquele proposto no final de 
2005, quando houve cancelamento do processo de licitação, ainda há exagero no valor 
contratual. Por sua vez, Rafael Schetinni Frazão, gerente-executivo de Gás e Energia 
Corporativo da Petrobrás, em uma audiência na Comissão da Amazônia no Congresso 
Nacional, declarou que a empresa está disposta a resistir ao que ele taxa de “preço 
excessivo” do consórcio na forma da utilização das armas que a estatal possui, como a 
questão do Exército. A Petrobrás, numa primeira parte das obras, com o apoio desta 
Força, já abriu 30 clareiras na mata amazonense e distribuiu canos pela área, num 
investimento  inicial  de  cerca  de  R$  500  milhões.  (Folha  de  S.  Paulo  –  Brasil  – 
04/06/06).

2- Governo deve decidir, nesta semana, sobre tarifa de exportação de armas
De acordo com o jornal O Globo, o governo federal deve decidir, em breve, se aprova a 
proposta do Ministério  da Defesa de eliminar  a  tarifa  de 150% para exportação de 
armamentos e munição para países da América do Sul e Central. Para os militares, se 
não  houvesse  essa  tarifa,  a  indústria  nacional  de  armamento  se  modernizaria, 
reduzindo custos para a polícia e para as Forças Armadas. Em contrapartida, para o 
Ministério da Justiça, essa medida pode facilitar o contrabando de armas e aumentar a 
violência nas regiões de fronteira do Brasil. (O Globo – O País – 05/06/06).

3- Soldados do Exército são condenados por morte de tenente 
O jornal  O Globo informou que dois soldados foram condenados pelo assassinato do 
tenente Jonny Furtado Volotão, noticiado em Informe Brasil de 2005. Os soldados, que 
pegaram 30 e 20 anos de prisão, teriam matado o tenente na Fortaleza São João, Rio 
de Janeiro, para roubar seu carro. (O Globo – Rio – 09/06/06).
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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 – Franca/SP, sob coordenação do Prof. Dr. 
Héctor Luis Saint-Pierre.
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