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1- Historiador tem acesso a documentos do Arquivo Nacional dos Estados Unidos 
sobre regime militar no Brasil
Segundo o Jornal do Brasil, o historiador e professor da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (UFRJ), Carlos Fico, lança, após 44 anos do golpe militar, o livro “O 
Grande Irmão: Da operação Brother Sam aos anos de Chumbo”.  O historiador 
apresenta pela primeira vez provas documentais da participação de brasileiros no 
plano norte-americano de apoiar o golpe e o regime militar no Brasil, conhecido 
como  operação  Brother  Sam.  A  pesquisa  foi  realizada  em  mais  de  15  mil 
documentos do Arquivo Nacional dos Estados Unidos, e a maior parte deles foi 
retirada  de  arquivos  até  então  classificados  como  sigilosos.  Em entrevista  ao 
Jornal do Brasil, o professor Fico declarou que os militares brasileiros ainda são 
resistentes à divulgação de documentos referentes ao período do regime militar 
(1964-1985).  Para  o  pesquisador,  a  divulgação  destes  documentos  tem 
importância para a sociedade brasileira, pois facilitaria um entendimento histórico 
dos  acontecimentos  e  também  estimularia  o  enfrentamento  dos  fatos  que 
aconteceram durante a ditadura militar.(Jornal do Brasil – O País – 13/04/08).

2-  Coronel  reformado do Exército  é acusado de responsabilidade na morte  de 
jornalista em 1971
Segundo o  jornal Folha de S. Paulo, a Justiça aceitou o pedido de abertura de 
ação que declara  a responsabilidade do  coronel  reformado do Exército  Carlos 
Alberto Brilhante Ustra pela morte do jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merlino, 
em  julho  de  1971.  Merlino  teria  falecido  no  interior  do  Destacamento  de 
Operações de Informações (DOI), uma unidade do Exército localizada na capital 
paulista. Não é a primeira vez que a justiça brasileira apura casos envolvendo o 
coronel, já que no ano de 2005 Ustra esteve envolvido em acusações de tortura 
cometidas por agentes do DOI. De acordo com a Folha, o coronel Ustra foi um dos 
oficiais  com maior  destaque nos embates contra a esquerda durante o regime 
militar brasileiro; além de chefiar o DOI entre 1970 e 1974, o coronel também foi 



chefe da seção de operações do Centro de Informações do Exército em Brasília. A 
Folha publicou no ano 2000 um documento que relata que 47 militantes políticos 
presos pelo DOI haviam sido mortos até junho de 1975, e que a unidade havia 
prendido 2.355 pessoas. Em sua defesa, o coronel Ustra afirmou que “agiu como 
representante  do  Exército,  no  soberano  exercício  da  segurança  nacional”, 
alegando também que o Exército brasileiro é responsável pelas atitudes de seus 
agentes, uma vez que os agentes estariam, ao exercer suas funções, “atraindo a 
responsabilidade do Estado”. (Folha de S.Paulo – Brasil – 13/04/08).

3- Jobim e Chávez discutem Conselho Sul-Americano de Defesa 
Conforme divulgaram os jornais  Folha de S. Paulo  e O Estado de S. Paulo,  o 
ministro  da  Defesa  brasileiro,  Nelson  Jobim,  reuniu-se  com  o  presidente  da 
Venezuela, Hugo Chávez, no dia 14/04/08 para discutirem a criação do Conselho 
Sul-Americano de Defesa. Segundo Jobim, o organismo terá um perfil operacional 
diferente de uma aliança militar  clássica, com possibilidades de integração nas 
questões de treinamento e um “conceito integral  de defesa”.  Chávez propunha 
uma aliança militar anti-imperialista que se chamaria  Organização do Tratado do 
Atlântico Sul (Otas), termo rejeitado pelo ministro da Defesa brasileiro. Segundo 
os jornais, há possibilidade de instalação deste conselho ainda neste ano. (Folha 
de S. Paulo – Brasil - 15/04/08; O Estado de S. Paulo – Internacional – 15/04/08)

4-  Impasse sobre demarcação de terras em Roraima persiste, e comandante da 
Amazônia posiciona-se sobre o tema 
Conforme noticiou o Jornal do Brasil, o Exército brasileiro decidiu não intervir na 
questão da desocupação e demarcação contínua da reserva Raposa Serra do Sol, 
faixa de terra de 1,7 milhão de hectares, incluindo áreas de fronteira com a Guiana 
e  a  Venezuela,  localizada  no  estado  de  Roraima.  O  governo  brasileiro  havia 
decidido retirar das terras toda população não-indígena e demarcá-las de forma 
contínua. No entanto, o Supremo Tribunal Federal suspendeu temporariamente a 
operação da Polícia Federal (PF) que cumpriria o decreto do governo, para evitar 
um confronto  direto  entre  os  indígenas  e  os  arrozeiros  que ocupam a região. 
Segundo o presidente do Clube Militar do Rio de Janeiro, general Gilberto Barbosa 
Figueredo,  a  decisão do Exército  de não intervir  em favor  do cumprimento da 
decisão do governo federal não se refere à rivalidades com a PF, mas sim ao 
tamanho da reserva contínua que faz fronteira com a Guiana e a Venezuela, pois 
representaria  uma ameaça à soberania  do país.  De acordo  com a opinião do 
jornalista Jânio Freitas, publicada pelo jornal  Folha de S. Paulo,  os argumentos 
utilizados pelo Exército brasileiro de que a reserva deixaria a fronteira exposta a 
invasões e poderia ocasionar perda de soberania são frágeis. O colunista afirmou 
que o Estado brasileiro não cede sua soberania apenas concedendo uma reserva, 
e comparou a reserva Raposa Serra do Sol às reservas marinhas e florestais, 
confirmando que estas não impedem as Forças Armadas de zelarem pelo território 
brasileiro,  mesmo  que  sua  atuação  seja  restrita.  Já  o  comandante  militar  da 



Amazônia, general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, conforme informou o jornal O 
Estado  de  S.  Paulo,  acredita  que  são  necessárias  mudanças  no  que  ele 
denominou de política indigenista “lamentável, para não dizer caótica”. O general 
discursou durante o seminário “Brasil, ameaças à sua soberania”, no Clube Militar 
do Rio de Janeiro, e colocou a questão indígena em Roraima como uma ameaça 
interna à soberania do Brasil na Amazônia, afirmando, no entanto, que é a favor 
dos indígenas e que conhece de perto o sofrimento deles. Heleno propôs uma 
revisão à política que considera ineficaz à causa indígena. Segundo o Estado de 
S. Paulo,  o comandante da Amazônia afirmou que o Exército quer auxiliar essa 
modificação e não criticou a demarcação da reserva Raposa/Serra do Sol, mas 
sim a ausência do Estado brasileiro na Amazônia, que, segundo ele, incentiva a 
destruição do patrimônio e favorece a ação de organizações internacionais e de 
Organizações Não-governamentais  (ONGs).  Além disso,  o  general  reafirmou a 
necessidade de reaparelhamento das Forças e argumentou que a Amazônia é 
hoje  a  hipótese  mais  provável  de  emprego  das  Forças  Armadas.  Após  as 
declarações do comandante da Amazônia, o presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva, requisitou ao Ministro da Defesa, Nelson Jobim, e ao comandante 
do  Exército,  general  Enzo  Peri,  que  convoquem  o  general  Heleno  para  dar 
explicações sobre as críticas. De acordo com a  Folha de S. Paulo, o presidente 
Lula adiantou a reunião que teria com Jobim, a fim de tratar do possível aumento 
dos  soldos  militares,  para  discutir  a  questão  da  reação  do  Exército  sobre  a 
demarcação da reserva em Roraima. O  Estado de S. Paulo noticiou que Jobim 
viajaria ao Rio Grande do Sul para visitar uma indústria bélica, mas desmarcou o 
compromisso  para  estudar  melhor  o  aumento  dos  militares  e,  provavelmente, 
conversar com o general Heleno. A Folha informou ainda que o advogado-geral da 
União, José Antonio Dias Toffoli, declarou que o general Heleno havia alertado no 
início de sua palestra que não possuía autoridade para falar em nome do governo 
e que, portanto, suas declarações não expressam a opinião do governo federal. 
Em coluna opinativa no Jornal do Brasil, o jornalista Mauro Santayana afirmou que 
o  desconforto  dos  militares  com  a  questão  da  reserva  Raposa  Serra  do  Sol 
deveria provocar uma reflexão mais profunda, envolvendo todos os aspectos do 
problema.  O jornalista  recordou que o  Congresso Nacional  deveria  estar  mais 
preocupado com o impasse, já que é seu dever principal garantir a integridade do 
território nacional, e pediu que as autoridades prestassem mais atenção a invasão 
do ONGs nas fronteiras  setentrionais  do Brasil.  (Folha de S.  Paulo  – Brasil  – 
17/04/08; Folha de S. Paulo – Brasil – 18/04/08; Jornal do Brasil – País - 16/04/08; 
Jornal  do Brasil  –  País – 18/04/08;  O Estado de S.  Paulo – Espaço Aberto  – 
17/04/08; O Estado de S. Paulo – Nacional – 18/04/08).

5- Exército é mobilizado em ação preventiva contra MST
De acordo com o Jornal do Brasil, o Exército brasileiro foi mobilizado, a pedido do 
ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, para impedir que ocorram confrontos 
nas áreas invadidas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) 
nas proximidades da hidrelétrica de Xingó e da ferrovia de Carajás, no estado de 



Sergipe.  O  ministro  declarou  à  Folha  de  S.  Paulo que  a  ação  do  Exército  é 
preventiva, e visa “preservar o patrimônio do povo brasileiro”. (Folha de S. Paulo – 
Brasil – 18/04/08; Jornal do Brasil – País – 18/04/08).

SITES DE REFERÊNCIA:

Folha de S. Paulo – www.folhaonline.com.br
Jornal do Brasil – www.jb.com.br
O Estado de S. Paulo – www.estadao.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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