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1- Submarino nuclear exigirá investimento de R$ 130 milhões anuais por oito anos
O jornal  O Estado de  S.  Paulo informou que o  comandante  da  Marinha brasileira, 
almirante-de-esquadra Roberto de Guimarães Carvalho, em recepção ao ministro da 
Defesa, Waldir Pires, a bordo do Navio-Escola Brasil, afirmou que o programa nuclear 
da Força precisaria receber R$ 130 milhões anuais, durante o período de oito anos, 
para poder oferecer as condições necessárias para a construção do submarino com 
propulsão  nuclear.  De  acordo  com  o  almirante  Carvalho,  o  investimento  estimado, 
numa primeira etapa, seria utilizado para as conclusões de um laboratório de geração 
nucleoelétrica e da usina de enriquecimento de urânio em Iperó (SP), no intuito de criar 
condições para viabilizar diretamente a construção do submarino nuclear. O programa 
nuclear da Marinha, que recebe cerca de R$ 40 milhões por ano – quantia que cobre 
apenas gastos  com manutenção de  equipamentos  e  a  folha  salarial  de  pessoal  –, 
segundo seu comandante, além de não evoluir mais rapidamente por falta de verbas, 
foi  caracterizado,  em  sua  avaliação,  como  em  “estado  vegetativo”,  de  completa 
inexistência. No início de 2006, Carvalho já havia reclamado dos recursos federais e 
encaminhado à Casa Civil  um plano de investimento de R$ 6 bilhões em vinte anos 
para reaparelhar a Marinha, reativar programas como o nuclear e manter aqueles que a 
Força desenvolve,  como o Programa Antártico  Brasileiro.  (O Estado de S.  Paulo  – 
Nacional – 24/06/06). 

2- Comando da Aeronáutica disponibiliza aviões para clientes da Varig
De acordo com o  Jornal do Brasil,  O Estado de S. Paulo e  O Globo, o Comando da 
Aeronáutica disponibilizou, a pedido do palácio do Planalto, cinco aviões da frota da 
Força  Aérea Brasileira  (FAB)  –  dois  Boeing  707,  com capacidade conjunta  de  160 
passageiros, e três C-99, de 45 assentos cada um, para amenizar a situação da Varig. 
Estas aeronaves são usadas para o transporte de tropas e operações humanitárias, ou 
para conduzir de volta ao Brasil passageiros da empresa que estão no exterior, caso as 
companhias  brasileiras  e estrangeiras  não consigam fazê-lo.  O ministro  da  Defesa, 
Waldir  Pires,  disse  que  a  prioridade  absoluta  seria  trazer  os  passageiros  que  já 
estivessem nos aeroportos ou às vésperas de retornar ao Brasil. (Jornal do Brasil  – 
País – 24/06/06; O Estado de S. Paulo – Nacional – 24/06/06; O Globo – O País – 
24/06/06).



3- Editorial analisa o uso das Forças Armadas como força policial
O jornal O Globo, em seu editorial, afirma que o Exército possui um papel significativo 
no combate ao crime, ajudando com o trabalho de inteligência, vigiando as fronteiras e 
impedindo que armas sejam roubadas de seus arsenais e não ocupando favelas para 
combater quadrilhas diretamente. Segundo o jornal,  em vez de cumprir uma função 
complexa de policiamento ao qual não foram treinados, deve-se integrar as forças de 
segurança em nível nacional, com a participação das Forças Armadas, aperfeiçoando e 
realizando  uma  limpeza  moral  nas  polícias.  O  general  da  reserva,  Carlos  Augusto 
Fernandes dos Santos, afirma que utilizar as Forças Armadas no combate à violência 
não é algo simples, e há diversas peculiaridades que as autoridades precisam observar 
para que se tenha sucesso no emprego das Forças Armadas em tarefas que não estão 
preparadas e nem constitucionalmente amparadas. O general diz que ao intervir em 
uma região onde se constata a falência do Estado, o estado passa a ser o de guerra 
onde deveriam prevalecer as leis da guerra como controle absoluto das forças legais, 
toque de recolher e Justiça ágil para denunciar e julgar delitos e crimes. Restabelecido 
o controle da região, as exigências devem ser gradativamente reduzidas a partir  do 
momento em que o Estado passa a garantir condições mínimas para o exercício da 
cidadania.  (O Globo – Opinião – 26/06/06).

4- Procuradoria do Exército reabre caso de maus-tratos a soldado
De acordo com O Globo, a procuradoria-geral do Exército vai reabrir o caso do soldado 
Carlos Vitor de Souza Chagas, em que ele teria sido obrigado por um tenente-coronel a 
puxar  uma carroça no lugar  de um cavalo.  O arquivamento  do caso desagradou a 
Justiça Militar que exigiu a reabertura do inquérito. Segundo a investigação inicial, o 
soldado teria  realizado um exercício  de forma errada pondo em risco a integridade 
física do cavalo,  o que teria  levado à punição do soldado pelo tenente-coronel.  No 
próprio depoimento, o soldado Carlos Vitor afirmou não considerar irregular ter  sido 
obrigado a puxar a carroça. (O Globo – Rio – 26/06/06).

5- Supertucano com capacidade de lançar mísseis e bombas guiadas a laser
Segundo o jornal  O Estado de S. Paulo,  os 25 aviões turboélices de ataque leve e 
treinamento  A-29  Supertucano  vendidos  para  a  Colômbia  pela  Embraer  terão 
capacidade de lançar mísseis de longo alcance e bombas guiadas por laser. As 100 
unidades  do  A-29  encomendadas  pela  Força  Aérea  Brasileira  (FAB)  contam  com 
recurso  semelhante,  embora  com  desempenho  diferente.  O  general  Edgar  Alfonso 
Lesmez Abad relatou que todo o lote dos Supertucanos terá recursos para empregar o 
equipamento que será levado sob a asa ou embaixo da fuselagem central. O sistema 
poderá oferecer imagens térmicas, de vídeo e dirigirá o armamento por meio de um 
sinal de luz laser. A bomba utilizada pelo Supertucano como padrão é a GBU-30, de 
250  quilos,  de  fragmentação.  O  equipamento  custa  a  partir  de  US$  3  mil,  mas 
dependendo do grau de sofisticação chega a US$ 21 mil. O A-29 leva 1.500 quilos de 
cargas de ataque e 2 canhões leves fixos. A eletrônica interna é digital, o A-29 voa a 
590 quilômetros por hora e pode ficar em patrulha por até 7 horas. (O Estado de S. 
Paulo – Nacional – 27/06/06).

6- Militares conseguem reajuste
De acordo com O Globo, o governo concedeu reajuste de 24,3% para os militares. Até 



o dia 30/06/06 serão editadas mais cinco medidas provisórias com aumentos para o 
funcionalismo público, incluindo a segunda parcela do reajuste militar, fixada em 10%. 
O reajuste terá impacto de R$ 1,2 bilhão no Orçamento de 2006 e R$ 2 bilhões no de 
2007.  O  ministro  das  Relações  Institucionais,  Tarso  Genro,  irá  se  reunir  com  o 
presidente do Tribunal Superior Eleitoral  (TSE),  Marco Aurélio Mello, que se opõe à 
concessão do aumento. Entretanto, segundo Tarso, o assunto não será discutido na 
reunião e o reajuste já está acertado. Anteriormente, o TSE teria decidido que o prazo 
da proibição de revisão geral do salário dos servidores públicos é de 180 dias antes das 
eleições. Mas, segundo o governo, os reajustes foram para categorias específicas, o 
que não seria proibido em período eleitoral. (O Globo – O País – 27/06/06).

7-   Identificada ossada de guerrilheiro da ANL  
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, foi anunciado no dia 28 de junho o resultado de 
um exame de DNA que identificou as ossadas localizadas há 15 anos no cemitério de 
Perus,  em São Paulo,  como sendo do guerrilheiro  Luiz  José da Cunha,  o  Crioulo. 
Crioulo,  um dos líderes da Ação Libertadora Nacional  (ANL),  grupo que combatia a 
ditadura  militar,  foi  morto  em 1973  e  enterrado  como  indigente.  No  laudo  original, 
presente  nos  arquivos  do  regime  militar,  Crioulo  teria  sido  morto  por  um  tiro,  em 
confronto com a polícia militar. De acordo com a autópsia, Luiz foi torturado até a morte 
e teve a cabeça arrancada para dificultar sua identificação. (Jornal do Brasil – País – 
29/06/06; Folha de S. Paulo – Brasil – 29/06/06; O Estado de S. Paulo – Nacional –
29/06/06; O Globo – O País – 29/06/06).
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