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1-Candidato  à  Presidência  defende  maior  ação  das  Forças  Armadas  no 
policiamento das fronteiras
3-Brasil recebe aviões Mirage 2000-C comprados da França

1- Candidato à Presidência defende maior ação das Forças Armadas no 
policiamento das fronteiras
O jornal O Estado de São Paulo divulgou que o candidato à Presidência, Geraldo 
Alckmin, em campanha, atacou o governo Lula, apontando “deficiências na área 
de inteligência,  no policiamento de fronteira,  nas Forças Armadas e na Polícia 
Federal para combater o tráfico de drogas, o contrabando de armas e a lavagem 
de dinheiro”, dizendo ainda que o problema de segurança no país não é só em 
São Paulo, mas é “responsabilidade de todos”. (Jornal O Estado de São Paulo – 
Nacional – 03/09/06).

2- Brasil recebe aviões Mirage 2000-C comprados da França 
De acordo com os jornais Folha de S. Paulo e Jornal do Brasil,  o Brasil recebeu 
neste dia 05/09/06 dois dos 12 aviões Mirage 2000-C comprados da França. A 
entrega foi  feita  no  aeroporto  de  Anápolis  (GO)  e  contou com a  presença de 
chefes da Aeronáutica e do ministro da Defesa Waldir Pires. A entrega dos doze 
aviões será concluída dentro de dois anos. Os Mirage 2000-C, que estão em uso 
há cerca de vinte anos, substituirão os 14 F-103 Mirage III que foram desativados 
em 2005. Os aviões franceses possuem radares de longo alcance, podem ser 
reabastecidos  em  vôo  e  possuem  tecnologia  que  aumenta  a  precisão  dos 
disparos.  Segundo a Força Aérea,  os antigos F-103 Mirage III  serão postos à 
venda,  calculando  que  podem  obter  cerca  de  US$  21  milhões  pelos  antigos 
aparelhos. Conforme a Folha de S.Paulo, o presidente da Repúbllica, Luiz Inácio 
Lula da Silva e o tenente-coronel Marcos Pontes – primeiro astronauta brasileiro – 
nem se cumprimentaram durante a cerimônia.  Ponte, que até meses atrás era 
destaque do governo, foi mantido em fileira secundária de autoridades e não foi 
citado por Lula no discurso Além disso, Lula teria entrado na cabine do avião mas 
recusou-se a voar. (Folha de São Paulo – Brasil – 05/09/06; Jornal do Brasil  – 
Brasil – 05/09/06).



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
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