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1- Presidentes do Brasil e da França discutem cooperação na área militar
2- Furto de equipamentos da Petrobrás é tratado como assunto estratégico e de 
segurança

1- Presidentes do Brasil e da França discutem cooperação na área militar
Segundo os jornais Folha de São Paulo,  O Estado de São Paulo e  Jornal  do 
Brasil, o presidente Brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente francês, 
Nicolas  Sarkozy,  encontraram-se  na  cidade  de  Saint-Georges-de-l´Óiapock, 
fronteira da Guiana Francesa com o Brasil, com a intenção de discutir o acordo 
estratégico militar entre os dois países. Na reunião, Sarkozy se comprometeu a 
auxiliar  o  Brasil  com a  transferência  de  tecnologia  francesa  para  os  militares 
brasileiros no caso da construção de helicópteros e aviões de combate a fim de 
que  os  mesmos  possam  ser  construídos  em  território  brasileiro,  além  da 
construção  de  um submarino  Scorpen,  que  possui  um casco  especial  e  que, 
segundo o governo brasileiro, pode ser adaptado ao combustível nuclear, projeto 
prioritário das autoridades brasileiras. De acordo com o cientista social do Centro 
de  Estudos  Estratégicos  da  Universidade  de  San  Andrés,  Marcos  de  Oliveira 
Osório,  em  opinião  expressa  no  jornal  O  Estado  de  S.  Paulo,  o  acordo  de 
cooperação que deve ser assinado pelos dois paises no fim de 2008 pode colocar 
o Brasil em posição de potência na região, mas deve ser analisado com atenção, 
a fim de que não conduza as Forças Armadas à dependência externa. Já para o 
presidente Sarkozy, essa relação bilateral nos assuntos de defesa é vista como 
uma novidade nessa área. Também segundo o diretor do Centro de Tecnologia, 
Relações  Internacionais  e  Segurança  (CeTRIS),  Salvador  Raza,  essa 
oportunidade é favorável ao Brasil no sentido de exploração do desdobramento 
econômico e social da política de defesa, entretanto, afirma que as opções bélicas 
devem estar de acordo com o projeto nacional de força e deve-se garantir que os 
contratos efetivem e potencializem a capacidade industrial tecnológica brasileira. 
No encontro presidencial também foi discutida a inclusão do Brasil como membro 
permanente  do  Conselho  de  Segurança  da  Organização  das  Nações  Unidas 
(ONU) e, segundo Sarkozy, a atual composição do Conselho é atrasada, pois não 
leva em consideração a África e a América do Sul. O presidente francês também 
demonstrou interesse em que o grupo dos oito países mais industrializados do 
mundo (G8) fosse ampliado para 13 países, com a incorporação de países como o 
Brasil e o México. (Folha de S. Paulo – Brasil – 13/02/08; Jornal do Brasil – País - 
13/02/08; O Estado de S. Paulo – Nacional – 13/02/08, O Estado de S. Paulo – 
Nacional – 14/02/08).



2- Furto de equipamentos da Petrobrás é tratado como assunto estratégico e de 
segurança
De  acordo  com  o  jornal  O  Estado  de  S.  Paulo,  o  senador  Heráclito  Fortes 
convidará o chefe do Gabinete de Segurança Institucional,  general Jorge Félix, 
para  falar  aos  congressistas  sobre  o  furto  de  dois  discos  rígidos  e  quatro 
computadores  portáteis  que  continham  informações  sigilosas  da  Petrobrás 
(Petróleo  Brasileiro  S.A.).  Os  aparelhos  sumiram  de  um  contêiner  que  era 
transportado para a base de operações da empresa, em Macaé, no estado do Rio 
de Janeiro. Segundo o jornal, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) acionou 
seu  setor  de  contra-espionagem,  uma  vez  que  se  trata  de  informações 
estratégicas e de interesse para a segurança e a economia do Brasil. Suspeita-se 
que os equipamentos furtados continham dados sobre a reserva petrolífera de 
Tupi, recentemente descoberta na Bacia de Santos. Já o jornal Folha de S. Paulo 
informou  que  apenas  um  disco  rígido  e  dois  computadores  portáveis  foram 
furtados, o que demonstra as incertezas sobre o caso. A Polícia Federal também 
está envolvida nas investigações. (Folha de S. Paulo – Dinheiro – 15/02/08; O 
Estado de S. Paulo – Economia & Negócios – 15/02/08).
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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 gedes@franca.unesp.br
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