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3- Documentário relata participação da sociedade civil no financiamento da ditadura 
militar
4-  Instalações  militares  brasileiras  passam  por  visita  de  delegados  da  Junta 
Interamericana de Defesa
5- Golpe Militar de 1964 completa 45 anos
6- General Wellington Fonseca é movido para a reserva

1- Novo comandante de Minustah  é nomeado
Segundo  informação  divulgada  pelo  jornal  O  Estado  de  S.  Paulo,  o  General 
brasileiro Floriano Peixoto Vieira Neto foi nomeado o novo comandante da Missão 
de Estabilização das Nações Unidas para o Haiti (Minustah). O secretário-geral da 
Organização das Nações (ONU), Ban Ki-moon, fez a nomeação no dia 27/03/2009. 
Peixoto  substituirá  Carlos  Alberto  dos  Santos  Cruz  e  comandará  os  sete  mil 
soldados  mantidos  no  país  pela  ONU  desde  2004.  (O  Estado  de  S.  Paulo  – 
Internacional – 28/03/2009).

2- Militares expressam opinião sobre demarcação de terras em Raposa Serra do Sol 
e defesa nacional
Em coluna opinativa  do  Jornal  do  Brasil,  Alberto  Cardoso,  fundador  da  Agência 
Brasileira de Inteligência e ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da 
Presidência da República na gestão de Fernando Henrique Cardoso, destacou sua 
opinião sobre o julgamento da demarcação de terras indígenas na reserva indígena 
brasileira  Raposa Serra do Sol. O Supremo Tribunal Federal (STF) deu fim ao longo 
julgamento  da  questão  sobre  a  constitucionalidade  da  homologação  do  território 
indígena em configuração contínua. Segundo Cardoso, trata-se de 1,7 milhão de 
hectares intrincados na fronteira do Brasil  com Guiana e Venezuela,  com 19 mil 
índios  e  uma  densidade  demográfica  de  890  mil  metros  quadrados  para  cada 
indivíduo. Dez foram os votos a favor da demarcação contínua e somente um voto 
contrário.  O STF é a última instância do caso, assim sendo, não há mais como 
recorrer da decisão e dezenove pontos que foram colocados no comunicado final 
devem ser obedecidos e transformados em jurisprudência. No documento, Cardoso 
analisa as considerações de número cinco, seis e sete, pois se relacionam de forma 
direta à defesa nacional e riquezas minerais. Segundo o comunicado, a Política de 
Defesa Nacional deve ser sobreposta ao direito de usufruto da terra dos índios, o 
que  deve incluir a instalação de bases, unidades e postos militares na região, bem 
como  intervenções  militares,  etc.  Por  se  tratar  de  região  de  fronteira  com 
considerável riqueza de minerais, o ponto do comunicado deixa evidente que órgãos 
competentes como o Ministério da Defesa e o Conselho de Defesa Nacional têm a 
autoridade para tais  intervenções ou atos em prol  da Defesa Nacional.  O militar 



afirmou que “o vazio de poder interno devido atrai poder externo indevido”, que os 
brasileiros  não  querem  deixar  de  defender  os  direitos  indígenas,  mas  querem 
somente  deixar  sólida  a  intransferível  soberania  do  povo  brasileiro  sobre  seu 
território.  Em relação ao mesmo tema, segundo a  Folha de S.  Paulo,  o General 
Augusto  Heleno,  Comandante  Militar  da  Amazônia,  afirmou  que  o  Exército  irá 
instalar na região da reserva um Pelotão Especial de Fronteira. Para o General, a 
área precisa de controle por se tratar de um espaço de trânsito de etnias, já que o 
parque se localiza na fronteira. Apesar da problemática envolvendo as demarcações 
de área na região, o General alega que os interesses indígenas não se sobrepõem à 
Política de Defesa Nacional. O custo estimado da instalação da unidade ficará entre 
25 e 40 milhões de reais. (Jornal do Brasil – País – 28/03/2009; Folha de S. Paulo – 
Brasil – 02/04/2009).

3- Documentário relata participação da sociedade civil no financiamento da ditadura 
militar
Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o documentário “Cidadão Boilesen”, de Chaim 
Litewski,  relata  a  ação  de  guerrilheiros  de  esquerda  que  resultou  na  morte  de 
Henning Albert Boilesen, então presidente da empresa Ultragás, na década de 70. 
Boilesen era acusado de financiar e participar de sessões de tortura da Operação 
Bandeirante  (Oban),  que  tinha  por  finalidade  reprimir  grupos  de  esquerda  que 
lutavam  contra  a  ditadura  militar  brasileira  (1964-1985).  O  documentário  traz 
evidências da participação do empresariado brasileiro no apoio e financiamento à 
repressão. De acordo com informações recolhidas, Boilesen foi o principal mediador 
entre os militares e os empresários.  Entre os que defendem o empresário, como o 
Coronel Erasmo Dias, justificam sua preocupação com a ordem pública, enquanto o 
filho de Boilesen nega a participação do pai na Oban. Já Carlos Eugênio Paz, ex-
líder  da  Ação  Libertadora  Nacional,  e  o  ex-Presidente  da  República,  Fernando 
Henrique Cardoso, justificam a morte do empresário como algo necessário naquele 
momento de conflito, pois ele também era um combatente. O diretor Litewski afirmou 
que o filme pretende incentivar a discussão sobre a participação da sociedade civil 
na ditadura. (Folha de S. Paulo – Ilustrada – 30/03/09).

4-  Instalações  militares  brasileiras  passam  por  visita  de  delegados  da  Junta 
Interamericana de Defesa
De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, dentro do objetivo brasileiro de promover 
a sua indústria de defesa e a cooperação militar entre os países do hemisfério, no 
dia 27/03/09 delegados da Junta Interamericana de Defesa (JID) terminaram uma 
visita  à  instalações  militares  e  empresas  bélicas  nos  estados  brasileiros  da 
Amazônia e São Paulo. A Junta é o órgão de assessoramento técnico em temas 
militares da Organização dos Estados Americanos (OEA) e também é responsável 
pelo Colégio Interamericano de Defesa. Desde 2006, quando a JID foi incorporada 
pela  OEA,  o  órgão  conta  com Generais  brasileiros  na  sua  presidência.  O atual 
presidente, o Vice-Almirante Elis Treidler Öberg, afirmou que "houve um consenso 
de que o país que teria peso para conduzir a Junta no processo de transição era o 
Brasil". (Folha de S. Paulo – Mundo – 31/03/09).



5- Golpe Militar de 1964 completa 45 anos
De acordo com os jornais  Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil e  O Estado de S.  
Paulo, os militares da reserva dos clubes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica 
se reuniram no dia 31/03/09, no Clube Militar,na cidade do Rio de Janeiro,  para 
comemorar  os  45  anos  do  Golpe  Militar  de  1964.  Na  solenidade,  denominada 
“Revolução Democrática de 31 de março de 1964”, os militares inauguraram placas 
em homenagem às 126 vítimas  oficiais  da  guerrilha  e  participaram de palestras 
sobre o crescimento econômico no período do regime militar. Fora do Clube Militar, 
houve protestos de estudantes, ligados à União Nacional dos Estudantes (UNE), que 
chamaram o evento de “festa dos assassinos” e pediram a abertura dos arquivos do 
regime. Al Folha de S. Paulo  divulgou que o Brigadeiro Carlos de Almeida Baptista, 
presidente do Clube da Aeronáutica, criticou as manifestações, dizendo que “temos 
uma lição de história que deveria estar sendo transmitida e não as histórias que 
estão contando, que não são verdadeiras”.  De acordo com o  Jornal  do Brasil,  o 
presidente  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  (OAB)  argumentou  a  favor  da 
abertura  dos  arquivos  do  regime  militar,  a  fim  de  "resgatar  a  memória  do  país 
lamentavelmente  vivida  no  período  sombrio  do  regime  militar".  Assim  também 
procedeu a Secretaria Especial  de Direitos Humanos, pedindo que os crimes de 
tortura, morte e desaparecimento não sejam considerados anistiáveis. O secretário-
adjunto da Secretaria, Rogério Sottili, disse que o governo está comprometido em 
avançar na questão da abertura dos documentos do regime militar e que os mesmos 
já estão sendo disponibilizados para o acesso público. O mesmo jornal  publicou 
ainda  dois  artigos,  no  dia  01/04/09,  que  demonstraram  posições  contrárias  à 
comemoração  realizada  pelos  militares.  O  jornalista  Mauro  Santayana  criticou 
veementemente  os  militares,  iniciando  seu  artigo  com  a  retificação  da  data  de 
aniversário do Golpe de 1964, que afirma ter ocorrido no dia 1º de abril, e destacou 
que o regime militar foi uma “longa, perversa e sangrenta mentira, que prometia a 
ordem democrática  e trouxe  a tortura,  os  assassinatos,  o  medo e a  corrupção”. 
Santayana reitera que essa mentira tornou-se um tipo de “vacina política”, já que 
considera  ser  impossível  que  haja  novamente  outro  regime  militar  no  Brasil.  O 
jornalista recorre à história para argumentar que o fim do regime militar, em 1985, 
não significou o fim do “entulho autoritário”, já que algumas leis do regime ainda 
estão sendo discutidas nas instâncias estatais.  O segundo artigo foi  escrito  pela 
jornalista e presidente da UNE, Lúcia Stumpf, e pela jornalista e editora da Revista 
Movimento, Renata Mielli. Elas afirmam que o Golpe Militar de 1964 abriu uma ferida 
na história do Brasil e criticam também o fato de que uma das primeiras atitudes dos 
militares foi atear fogo à sede da UNE. As jornalistas também lembraram que uma 
série de atividades têm sido realizadas desde o ano de 2007, em uma parceria entre 
a UNE, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, a Secretaria Especial de 
Direitos  Humanos e  a OAB,  no sentido  de resgate de  memória,  reivindicando a 
abertura dos arquivos do regime militar e a punição dos torturadores. (Folha de S. 
Paulo – Brasil  – 01/04/09; Jornal do Brasil  – Tema do Dia – 01/04/09; Jornal do 
Brasil – País – 01/04/09; O Estado de S. Paulo – Nacional – 01/04/09).

6- General Wellington Fonseca é movido para a reserva
Segundo  nota  divulgada  no  Jornal  do  Brasil,  o  General  Wellington  Fonseca  – 
considerado o segundo homem de maior importância no Gabinete de Segurança 
Institucional no primeiro mandato do Presidente da República Luiz Inácio Lula da 
Silva  –  foi  movido  para  a  reserva.  Quando  foi  nomeado  General,  Fonseca  foi 



homenageado por ser o primeiro negro que alcançou o posto de General no Brasil. 
(Jornal do Brasil – Tema do Dia – 01/04/09).

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  na 
íntegra  de  O  Estado  de  S.  Paulo  não  estão  mais  disponíveis  gratuitamente  na 
versão online. No entanto, aqueles que tiverem interesse em receber as notícias 
destes  jornais  utilizadas  na  produção  do  Informe  Brasil,  podem  solicitá-las  a 
observatoriodefesa@gedes.org.br

***Equipe:
Ana  Paula  Lage  de  Oliveira  (Redatora,  graduanda  em  Relações  Internacionais, 
bolsista PIBIC/CNPq);  Ana Paula Silva (Redatora, mestranda em História),  Diego 
Barbosa  Ceará  (Redator,  mestrando  em  História);  Érica  Winand  (Supervisora, 
doutoranda em História, bolsista FAPESP); Heed Mariano Silva Pereira (Redatora, 
graduanda em Relações Internacionais); Juliana de Paula Bigatão (Redatora-Chefe, 
mestranda em Relações Internacionais e bolsista  FAPESP);  Mariana Nascimento 
(Redatora,  graduanda  em  Relações  Internacionais);  Marina  Salomão  (Redatora, 
graduanda em Relações Internacionais); Sthéfane Torres (Redatora, mestranda em 
Relações Internacionais, bolsista CAPES); Victor Augusto Ramos Missiato (Redator, 
graduando em História, bolsista PIBIC/CNPq).


