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1-Exército realiza treinamento militar no estado de São Paulo
2- Ministro da Defesa afirma que armamento da Venezuela não rege as ações 
militares do Brasil
3- Marinha coopera com a Argentina na Antártida 

1- Exército realiza treinamento militar no estado de São Paulo 
De acordo com o jornal Estado de S.Paulo, foi realizada na semana passada, 
na região do Vale do Paraíba (SP),  uma simulação de guerra por parte do 
Exército,  sendo  que  mísseis,  canhões,  blindados  e  helicópteros,  foram 
utilizados por 4 mil militares na operação. A 2ª Divisão do Exército organizou 
esse  treinamento,  montando  equipes,  as  quais  simularam  confrontos  entre 
grupos inimigos. Este treinamento estava sendo feito há 12 anos na cidade de 
Resende,  estado  do  Rio  de  Janeiro.  (Estado  de  S.Paulo  –  Nacional  – 
29/10/07).

2- Ministro da Defesa afirma que armamento da Venezuela não rege as ações 
militares do Brasil
Segundo noticiaram os jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, no 
dia  31/10/07,  Nelson  Jobim,  ministro  da  Defesa,  afirmou,  em audiência  na 
Câmara  dos  Deputados,  que  o  Brasil  não  pode  pautar  suas  ações  pelas 
atitudes da Venezuela, já que o país, segundo o ministro, “não está em uma 
corrida armamentista”. Jobim, que pretende visitar os países da América do Sul 
em  2008,  visando  o  estabelecimento  de  uma  diplomacia  militar  no  âmbito 
regional,  também defendeu que a compra de novos equipamentos militares 
deve ser baseada em um plano prévio que considere as prioridades das forças. 
A definição das tarefas mais urgentes, isto é, a discussão sobre uma política de 
defesa estratégica  se  faz  necessária  e  deve guiar  o  reequipamento  militar. 
Jobim ainda afirmou que espera contar com um aumento no orçamento para 
investimento na área militar, assim como já vem negociando aumento também 
na remuneração dos militares, tema que tem gerado muitas discussões entre 
os militares ultimamente. A questão salarial foi tema da reunião, ocorrida nesta 
semana no Clube do  Exército,  em Brasília,  entre  150 militares  da  reserva, 
descontentes com a remuneração atual  e com as possíveis  concessões de 
aumentos  diferenciados.  O  ministro  deverá  reunir-se  com  o  Presidente  da 
República na próxima semana para negociar esse assunto. (Folha de S. Paulo 
– Brasil – 01/11/07; O Estado de S. Paulo – Nacional – 01/11/07).

3- Marinha coopera com a Argentina na Antártida 
De acordo com o jornal  Folha de S. Paulo,  o navio de apoio oceanográfico 
brasileiro, Ary Rongel, foi disponibilizado pela Marinha brasileira à Argentina a 
fim de substituir  o Almirante Irizar, navio do país vizinho, que incendiou em 
2006.  O  navio  brasileiro  continuará  realizando  suas  tarefas  habituais,  mas 
também abastecerá a base antártica argentina, Esperanza. (Folha de S. Paulo 
– Brasil – 01/11/07).



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

*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 gedes@franca.unesp.br
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