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O jornal O Estado de S. Paulo informou que o comandante da Marinha brasileira, 
almirante  Roberto  Guimarães de  Carvalho,  por  meio  da  ordem do dia  lida  na 
cerimônia  de  comemoração  do  aniversário  da  Batalha  Naval  do  Riachuelo, 
demonstrou insatisfação em relação ao governo federal pela falta de verbas para 
tocar os programas de recuperação e reaparelhamento da Força que, segundo 
ele, estariam sendo prejudicados pelo corte no orçamento militar e necessitariam 
da liberação dos recursos de royalties da ordem de R$ 900 milhões a que a arma 
naval teria direito para serem executados em 2006. O programa emergencial de 
recuperação da Marinha consumiria cerca de R$ 200 milhões por ano, enquanto 
que,  no  de  reaparelhamento,  porém,  seriam  investidos  por  volta  de  R$  600 
milhões  a  cada  ano  durante  os  próximos  vinte,  pois  este  último  programa 
constituiria a prioridade da Força por prever a construção de um submarino e a 
modernização dos cinco já existentes. O almirante Carvalho que, na solenidade, 
procurou lembrar  que a suposta ausência de inimigos e ameaças não deveria 
iludir o país com a falsa sensação de segurança, defendendo, assim, como claro 
desconforto nesse contexto em que se insere a instituição, a urgente reversão 
desse quadro, também abordou a questão do reajuste salarial da categoria, que, 
há mais de dois anos, aguarda a edição de uma medida provisória que conceda 
os 10% restantes do aumento prometido pelo governo. (O Estado de S. Paulo – 
Nacional – 10/06/06).
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*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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