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1- Militares criticam escândalos na política atual
Conforme divulgado pelo jornal O Estado de São Paulo, os presidentes do Clube 
Naval,  almirante  José Júlio  Pedrosa,  Militar,  general  Gilberto  Figueiredo,  e  da 
Aeronáutica,  brigadeiro  Ivan  Frota,  publicaram  uma  nota  em  que  criticavam 
severamente os escândalos de corrupção que atingem o país. Na nota, os oficiais 
da  reserva,  todos  oficiais-generais  da  mais  alta  patente,  revelam  indignação 
(apesar de impedidos de tratar de temas sobre a política), chamando a atenção de 
que  há  ‘perigo  iminente  à  democracia',  e  declarando  que  se  consideram 
importantes  as  “próximas  eleições  como  instrumento  à  disposição  do  povo 
brasileiro  para  o  saneamento  da  vida  política  nacional”.  O  Alto  Comando  das 
Forças Armadas evitam comentar temas da política nos quartéis e nas reuniões 
oficiais;  fora deles,  a eleição toma conta  das conversas,  comenta o jornal.  (O 
Estado de São Paulo – Nacional – 24/09/06).

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 

***Equipe:
Alexandre K. Yasui Matsuyama (Redator, graduando em Relações Internacionais); 
Ana Paula Oliveira (Redatora, graduanda em Relações Internacionais); Ana Paula 
da Silva (Redatora, graduanda em História, bolsista PIBIC/CNPq); Carla Rubacow 
(Redatora, graduanda em Relações Internacionais); Érica Winand (Supervisora, 
doutoranda  em  História);  Juliana  Bigatão  (Redatora,  graduanda  em  Relações 
Internacionais,  Bolsista  FAPESP);  Leonardo  Soares  de  Oliveira  (Redator, 
graduando  em  Relações  Internacionais,  bolsista  PIBIC/CNPq)  e  Maíra  Bichir 
(Redatora, graduanda em Relações Internacionais).
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**** As informações aqui reproduzidas são de inteira propriedade dos jornais.

 


