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1- Projeto de submarinos brasileiros custará R$ 17,6 bilhões
Conforme  publicação  do  jornal  O  Estado  de  S.  Paulo, o  comandante  da 
carinha, almirante Júlio Soares de Moura Neto, afirmou que a construção do 
casco  do  primeiro  submarino  nuclear  brasileiro  e  adaptação  de  quatro 
submarinos convencionais ao modelo francês Scorpène, incluídos no acordo 
de cooperação militar  firmado entre Brasil  e França em dezembro de 2008, 
terão um custo de R$ 17,6 bilhões. O novo complexo naval a ser construído 
para abrigo dos submarinos será localizado na Baía de Sepetiba, litoral sul do 
estado do Rio de Janeiro,  e depende da liberação do dinheiro para que os 
técnicos da empresa brasileira Odebrecht e da francesa DCNS comecem a 
trabalhar no local. Segundo Moura Neto, até 2014 deverão ser investidos cerca 
de R$ 130 milhões por ano no projeto. No dia 29/05/09 termina o prazo para 
que  os  três  comandantes  das  Forças  Armadas  entreguem o  inventário  de 
projetos para reequipar as Forças Armadas de acordo com as diretrizes da 
Estratégia  Nacional  de  Defesa (END).  Moura  Neto  afirmou que o  plano de 
reaparelhamento da Marinha contará com 31 metas a serem concretizadas até 
2031, incluindo propostas como a nacionalização da construção de navios de 
guerra e o desenvolvimento de um míssil nacional. Nelson Jobim, ministro da 
Defesa,  destacou  que  o  projeto  envolvendo  os  submarinos  é  de  extrema 
importância  para a proteção da riqueza nacional  no litoral  do Atlântico.  Em 
07/09/09  o  presidente  francês,  Nicolas  Sarkozy,  estará  no  Brasil  para 
comemorações da Independência no Ano da França no Brasil e provavelmente 
o projeto estará na pauta de discussões. (O Estado de S. Paulo – Nacional – 
23/05/09). 

2- Infantaria do Exército comemora 199 anos de seu patrono
De acordo com o jornal  O Estado de S.  Paulo,  no dia  24/05/09 o Exército 
comemorou o aniversário do patrono da arma de Infantaria, Antonio Sampaio, 
conhecido como Brigadeiro Sampaio, nascido em 24/05/1810. As festividades 
em 2009 servem de preparaçâo para o bicentenário  em 2010.  Em abril  de 
2009, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei n.º 
11.932, a qual procura inserir o patrono da Infantaria no Livro dos Heróis da 
Pátria. O general da reserva Júlio Oliveira Verde, organizador das festividades 
do  bicentenário,  considera  justa  essa  ação,  destacando  que  o  Brigadeiro 



Sampaio  teve  grande  participação  nos  combates  a  favor  da  integridade 
territorial  no período imperial  brasileiro.  Contudo, foi  na Guerra do Paraguai 
(1864-1870)  que o militar  conseguiu  seu maior  prestígio,  com destaque na 
Batalha de Tuiuti, a qual foi qualificada como decisiva no avanço dos aliados 
(Brasil, Argentina e Uruguai). Sampaio faleceu em 06/07/1866. (O Estado de S. 
Paulo – Nacional – 24/05/2009).

3- Restaurado pela Embraer o avião CBA 123
De acordo com nota  do jornal  Folha de S.  Paulo,  a Empresa Brasileira  de 
Aeronáutica  (Embraer)  apresentaria,  no  dia  28/05/09,  a  restauração  da 
aeronave  CBA  123,  resultado  de  acordo  de  cooperação  entre  Brasil  e 
Argentina  em 1987.  O processo  de  reforma foi  realizado  em parceira  com 
alunos do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) da cidade de 
São José dos Campos , estado de São Paulo. (Folha de S. Paulo – Dinheiro – 
27/05/09). 

4-  Programa  Espacial  Brasileiro  e  Centro  de  Lançamento  de  Alcântara 
avançam com consórcio Brasil-Ucrânia e promovem lançamento de foguete
O jornal  O Estado de S. Paulo noticiou que o diretor do consórcio espacial 
Brasil-Ucrânia, Roberto Amaral, teria uma reunião no Palácio do Planalto, no 
dia  27/05/09,  em Brasília,  para  discutir  o  impasse  com  os  quilombolas  da 
região de Alcântara, no estado do Maranhão, onde se localiza o Centro de 
Lançamento de Alcântara (CLA), vizinho de áreas quilombolas. Em decorrência 
da  construção de uma nova  base através de  um consórcio  realizado entre 
Brasil-Ucrânia,  a empresa binacional Alcântara-Cyclone Space alega que os 
indígenas da região não permitem a entrada de funcionários, o que inviabiliza a 
confecção de um relatório que deve ser entregue ao Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente  (IBAMA)  acerca  do  impacto  ambiental  da  região,  bem como  um 
levantamento socioeconômico, medidas necessárias para a liberação do início 
das obras. Desta forma, o Programa Espacial Brasileiro está atrasado e o teste 
de lançamento de satélite, previsto para 2010, pode ser comprometido. A base 
de  Alcântara,  segundo Amaral,  é  considerada pela  comunidade  científica  a 
base de lançamentos mais bem situada do planeta e cada lançamento custa, 
no mínimo, US$50 milhões, devendo-se considerar que o foguete Cyclone já 
obteve 200 lançamentos bem sucedidos. Almejando alcançar uma projeção de 
10%  no  mercado  de  lançamento  de  satélites  até  2018,  os  benefícios 
econômicos para o Brasil  seriam evidentes, mas, além deste setor, o maior 
significado seria  em termos estratégicos,  como destaca Amaral:  "É o Brasil 
poder  usar  a  moderna  tecnologia  espacial  para  controlar  um  País  de  8,5 
milhões de quilômetros quadrados e 10.000 km de fronteira litoral. Somos o 
único  país  do  planeta,  com  essas  dimensões,  que  ainda  não  tem  esses 
recursos". Desta forma, a reunião contaria com a presença dos ministros da 
Casa Civil, Dilma Rousseff, da Defesa, Nelson Jobim, da Ciência e Tecnologia, 
Sérgio  Rezende,  e  da  Igualdade  Racial,  Edson  Santos,  que  discutiriam as 
próximas  tarefas  de  cada  segmento  com  Amaral.  Entretanto,  segundo  O 
Estado de S. Paulo, a reunião foi cancelada de última hora e ficou acertado que 
o presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva,  participará do próximo 
encontro, que deve ocorrer no início de junho. Além dos quilombolas, o diretor 



do  consórcio  disse  que  o  trabalho  foi  prejudicado  por  Organizações  Não-
Governamentais (ONGs), mas que o projeto já se iniciou e teve seu capital 
aumentado de US$ 105 milhões para US$ 475 milhões. Segundo o planejado, 
Amaral visitará Alcântara dia 05/06/09, a fim de explicar os ganhos da área 
com a nova base; e Lula e Viktor Iuschenko, presidente da Ucrânia, também 
planejam  visitar  o  local  no  dia  05/08/09.  Ainda  relacionado  ao  Centro  de 
Lançamento de Alcântara, os jornais O Estado de S. Paulo e Jornal do Brasil  
destacaram o  lançamento  do  foguete  Orion,  no  dia  29/05/09,  que  tem 5,7 
metros  de  comprimento  e  alcança  uma  altura  de  110  quilômetros,  com 
velocidade que pode atingir  4700 km/h. O foguete deveria cair cerca de 70 
quilômetros de distância da costa brasileira.  A operação foi  denominada de 
Maracati I, e é resultado de uma parceria Brasil-Alemanha, sendo a fuselagem 
do foguete alemã e o motor fabricado nos Estados Unidos. A parceria tem o 
objetivo de preparar técnica e logisticamente o Centro de Alcântara, que há 
dois  anos  não  efetua  nenhum  lançamento.  Segundo  o  Coronel  Nilo  de 
Andrade, diretor da base de Alcântara, a missão testará meios operacionais de 
controle e rastreamento dos foguetes lançados pela base, além do treinamento 
de pessoal. O foguete Orion já foi  lançado no Brasil  em 2008 e não levará 
carga  útil.  O  coronel  não  relacionou  a  operação  Maracati  I  com  alguma 
preparação para o lançamento de foguetes provenientes da parceria Brasil-
Ucrânia. Mais três operações de lançamento estão previstas para 2009, nos 
meses  de  julho,  setembro  e  novembro,  no  entanto,  nestas  operações  os 
foguetes deverão transportar carga útil. (O Estado de S. Paulo – Nacional – 
27/05/09; O Estado de S. Paulo – Vida& - 28/05/08; Jornal do Brasil – Vida, 
Saúde & Ciência – 29/05/09).

5- Homens fardados invadem sede do Primeiro Distrito Naval
De acordo com o Jornal do Brasil e O Estado de S. Paulo, três homens foram 
presos pela Marinha ao tentar invadir a sede do Primeiro Distrito Naval,  na 
cidade  do  Rio  de  Janeiro.  Dois  indivíduos  encontravam-se  de  fardas  e 
possivelmente o objetivo era roubar armas da instituição. O  Jornal do Brasil 
relembrou  outros  incidentes  envolvendo  roubo  de  armamentos  no  Rio  de 
Janeiro,  como  no  caso  de  2006,  no  qual  o  roubo  de  10  fuzis  do 
Estrabelecimento Central  de Transportes (ECT) ocasionou a ocupação  das 
favelas do Rio de Janeiro pelo Exército para reaver os armamentos. (Jornal do 
Brasil – Cidade – 28/05/09; O Estado de S. Paulo – Metrópole – 28/05/09).

6-  Deputado provoca indignação na Câmara dos Deputados ao ironizar em 
cartaz a busca de restos mortais da Guerrilha do Araguaia 
Segundo o jornal  O Estado de S. Paulo,  um cartaz pendurado na porta do 
gabinete do deputado Jair Bolsonaro, do Partido Progressista causou polêmica 
na  Câmara  dos  Deputados.  O  cartaz  trazia  a  imagem  de  um  cachorro 
mordendo  um  osso  com  os  dizeres:  "Desaparecidos  do  Araguaia,  quem 
procura osso é cachorro", uma crítica aos setores de esquerda que defendem a 
procura  dos  ossos  dos militantes  que estiveram presentes  na  Guerrilha  do 
Araguaia e a abertura dos arquivos do Regime Militar Brasileiro (1964-1985). 
Bolsonaro alega que o cartaz é um protesto contra as indenizações que estão 
sendo pagas a ex-presos políticos, afirmando que a versão destes sobre os 



miliares  brasileiros  não  condiz  com  a  realidade.  Bolsonaro  é  o  único 
parlamentar  que  defende  abertamente  o  Regime  Militar.  A  deputada  Jô 
Moraes,  do  Partido  Comunista  do  Brasil,  afirmou  que  vai  entrar  com  um 
processo no Conselho de Ética devido à atitude do deputado Bolsonaro. Ciro 
Nogueira, também do Partido Progressista, alegou que Bolsonaro tem o direito 
de se expressar e se colocou contrário à qualquer punição. ( O Estado de S. 
Paulo – Nacional – 28/05/09). 

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
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