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1- Brasil sofre pressão para assinar Protocolo Adicional do TNP 
Conforme noticiado pelos jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, os 
Estados Unidos da América (EUA) estão pressionando o Brasil para que assine 
o Protocolo Adicional do Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares 
(TNP) até a reunião de revisão do tratado, que deve ocorrer no mês de maio, 
em Nova York. O Brasil ainda não assinou o Protocolo –o qual permitiria que a 
Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) inspecionasse a qualquer 
momento as atividades e instalações nucleares no país– por alegar que o 
documento interfere em sua soberania. A fim de que os países com arsenal 
nuclear reconhecido –EUA, Reino Unido, França, Rússia e China– cumpram a 
promessa de se desarmarem, o Brasil tem rejeitado novos compromissos em 
relação ao tratado. O conselheiro da Casa Branca para controle de armas e 
terrorismo, Gary Samore, disse ao Estado que acredita que Brasil e Estados 
Unidos entrarão em acordo brevemente: “O protocolo adicional certamente 
será abordado na conferência do TNP e os EUA vêm trabalhando de forma 
bastante próxima com o Brasil e a Argentina para chegar a uma abordagem 
conjunta para lidar com o tema”. Considerando que a revisão da estratégia 
nuclear dos EUA aponta como maior ameaça ao país a possibilidade de que 
terroristas roubem urânio para fabricar uma bomba nuclear, o presidente norte 
americano, Barack Obama, promoveu nos dias 12 e 13/04/10 a Cúpula de 
Segurança Nuclear, para a qual foram convidados quarenta e sete países, 
entre os quais o Brasil. Segundo o Jornal do Brasil e o Estado, na pauta da 
reunião estavam temas como o programa nuclear iraniano, o comprometimento 
dos países com capacidade nuclear de controlar todas as reservas de material 
atômico no prazo de quatro anos, além da proposta de acordo sobre uma 
agenda de proteção mútua. Nelson Jobim, ministro da Defesa, integrou a 
comitiva governamental para tratar de assuntos ligados aos interesses 
brasileiros nessa esfera, como acordos com EUA e Itália. (Folha de S. Paulo – 
Brasil – 12/04/10; Jornal do Brasil – Internacional – 10/04/10; Jornal do Brasil – 
Internacional – 12/04/10; O Estado de S. Paulo – Internacional – 10/04/10; O 
Estado de S. Paulo – Internacional – 12/04/10) 



 
 
2- Analistas discutem adesão brasileira ao Protocolo Adicional do TNP 
O jornal Folha de S. Paulo publicou a opinião de dois especialistas sobre a 
adesão do Brasil ao Protocolo Adicional do Tratado de Não-Proliferação de 
Armas Nucleares (TNP), o qual permitiria a visita de inspetores da Agência 
Internacional de Energia Atômica (AIEA), sem aviso prévio, às instalações 
nucleares do país. O diplomata e atual ministro de Assuntos Estratégicos, 
Samuel Pinheiro Guimarães, se posicionou contrariamente à assinatura do 
Protocolo Adicional, baseando seu argumento em basicamente quatro pontos. 
Primeiro, se o objetivo do TNP é evitar um conflito nuclear, então os países que 
detém esse tipo de armamento e se comprometeram a eliminá-lo há 42 anos 
atrás, deveriam cumprir tal compromisso, e não aumentar a eficiência de suas 
armas, como tem ocorrido, já que isso intimida os países não-nucleares e 
estimula a proliferação, pois diante da ameaça, os países procuram se 
capacitar. Segundo, os países armados nuclearmente, apesar de não se 
desarmarem, sob o pretexto da não-proliferação, tem forçado os demais a 
“aceitar obrigações crescentes”, o que restringe a difusão de tecnologia para 
fins pacíficos. Terceiro, considerando que atualmente não há risco de guerra 
nuclear, o novo argumento seria o da ameaça de que terroristas adquirissem 
tecnologia e armas, porém, eles não possuem os vetores (mísseis e aviões), 
nem estrutura industrial para fabricação de combustível nuclear, nem técnica 
para fabricação de detonadores; por outro lado, os terroristas poderiam obter 
as armas justamente nos países que as possuem. Quarto, o Brasil desenvolve 
atividades nucleares exclusivamente para fins pacíficos “como determina a 
Constituição e tem um acordo de salvaguardas com a AIEA, que permite à 
agência inspecionar instalações brasileiras”. Na visão de Guimarães, a 
assinatura do Protocolo Adicional, portanto, “constituiria uma violação 
inaceitável da soberania diante da natureza pacífica das atividades nucleares 
no Brasil, uma suspeita injustificada sobre nossos compromissos 
constitucionais e internacionais e uma intromissão em atividades brasileiras na 
área nuclear. Essa intromissão causaria graves danos econômicos”. 
Guimarães ainda ressaltou que os termos do Protocolo Adicional foram frutos 
de proposta norte-americana a pretexto de sua atuação no Iraque e que a 
tecnologia brasileira para o enriquecimento de urânio é extremamente 
relevante para o desenvolvimento da fonte de energia nuclear. O ministro 
concluiu que o Protocolo Adicional, no caso do Brasil, seria um “instrumento 
desnecessário, intrusivo, prejudicial e humilhante”. Por outro lado, defendendo 
a assinatura do documento, o ex-ministro da Fazendo e ex-Secretário-Geral da 
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), 
Rubens Ricupero, argumentou que, apesar de injusto e desigual, o TNP “é 
superior às alternativas existentes” e demonstrou que durante seus 40 anos de 
vigência, o tratado foi eficiente, prevenindo muitos países de adquirirem 
armamento nuclear e estimulando outros Estados a realizar acordos 
renunciando-o. Para Ricupero, a adesão do Brasil ao TNP, entre os anos de 
1997 e 1998, “constituiu a consequência natural, pois a proibição da arma 
nuclear já constava da Constituição de 1988 e o acordo de 1991 [firmado entre 
Brasil, Argentina, a AIEA e a Agência Argentino-Brasileira de Controle, por 
meio do qual ambos os países aceitaram as inspeções da agência] havia 
criado para o país todas as obrigações que decorreriam do tratado”, assim, não 



teria sentido para o Brasil ficar de fora do tratado, acompanhando a posição de 
Paquistão, Índia e Israel. Esse argumento, analisa Ricupero, também se aplica 
no caso da adesão ao Protocolo Adicional, pois este prevê apenas uma 
fiscalização reforçada e o Brasil é um dos raros países que permitem à agência 
acesso a suas instalações militares. Portanto, o analista indagou: “que teríamos 
a temer se nada temos a esconder?”. A alegação de que a tecnologia nacional 
deve ser protegida, segundo Ricupero é vazia, pois essa proteção foi 
assegurada por negociação com a AIEA de mecanismos que a preservam. 
Ricupero ainda destacou que se o Brasil persistir recusando a assinatura do 
documento, sua posição poderá ser vista como uma “obstrução à evolução 
positiva em curso”, pois há que se considerar a recente visita do presidente 
Lula ao Irã, a qual levantou suspeitas sobre as intenções brasileiras. O ex-
ministro concluiu afirmando que “o argumento da soberania não procede, pois 
a adesão não contraria o interesse nacional: “Que interesse haveria em adquirir 
a bomba para país que não está sob ameaça ou em zona de conflito, tendo 
completado 140 anos de paz ininterrupta com seus dez vizinhos?”. Segundo 
ele, apenas “o delírio de grandeza e a perda de contato com a realidade 
explicam desviar recursos escassos para prioridades erradas e desnecessárias 
como os desvarios atômicos”. (Folha de S. Paulo – Opinião – 10/04/10) 
 
 
3- Forças Armadas auxiliam vítimas das chuvas no Rio 
De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o presidente da República, Luiz 
Inácio Lula da Silva, autorizou a participação das Forças Armadas nas 
operações de emergência no estado do Rio de Janeiro, em virtude das fortes 
chuvas que criaram situação caótica e causaram cerca de 230 mortes no início 
do mês de abril de 2010. As Forças Armadas prestam auxílio às vítimas das 
chuvas e atendem os feridos em dois hospitais de campanha no município de 
São Gonçalo. Os militares do Exército e da Marinha também reforçam os 
trabalhos de resgate dos corpos que permanecem soterrados em morros. (O 
Estado de S. Paulo – Metrópole – 10/04/10; O Estado de S. Paulo – São Paulo 
– 13/04/10) 
 
 
4- Unasul espera explicação sobre acordo Brasil-EUA na área de defesa  
O Jornal do Brasil noticiou que o atual secretário da União de Nações Sul-
Americanas (Unasul), Ricardo Patiño, afirmou que a instituição deseja 
explicações do Brasil sobre o acordo de cooperação na área de defesa firmado 
com os Estados Unidos. Patiño afirmou que a explicação brasileira é 
importante tendo em vista o acordo entre os países da Unasul que prevê trocas 
mútuas de informação sobre temas militares e de segurança. Segundo os 
jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, tal acordo, assinado no dia 
12/04/10, prevê o respeito "à integridade e inviolabilidade territoriais e não-
intervenção em assuntos internos de outros Estados", a cooperação na área da 
pesquisa, desenvolvimento, segurança tecnológica e suporte logístico entre as 
Forças Armadas dos dois países. O negócio pode chegar a 2 bilhões de 
dólares, uma vez que há possibilidade do Brasil exportar 200 Super Tucanos 
para os EUA. Apesar da negativa do ministro da Defesa, Nelson Jobim, os 
jornais apontaram que o acordo pode fazer parte da estratégia norte-americana 
para vencer a licitação da compra de caças para o Projeto FX-2, na qual 



concorre com franceses e suecos. O relatório da Aeronáutica com relação aos 
caças já foi enviado ao Ministério da Defesa. (Jornal do Brasil – Internacional – 
10/04/10; Folha de S. Paulo – Brasil – 12/04/10; Folha de S. Paulo – Brasil – 
13/04/10; O Estado de S. Paulo – Brasil – 13/04/10) 
 
 
5- STF julgará pedido da OAB para revisão da Lei de Anistia 
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, estava previsto para 14/04/10 o 
julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) da ação contestatória da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) a respeito da extensão da Lei de 
Anistia, elaborada durante o governo de João Figueiredo em 1979. A OAB 
espera que o artigo 1.º da Lei 6.683/79, que avalia os crimes políticos 
praticados durante o regime militar (1964-1985), seja melhor interpretado. Caso 
a lei seja alterada, o Estado terá o direito de julgar militares por crimes como a 
tortura; caso não seja, os mesmos continuarão anistiados. Para o ministro da 
Defesa, Nelson Jobim, a Lei de Anistia só trouxe ‘pacificação e conciliação’ e, 
portanto, não deve ser revista; já o ministro de Direitos Humanos, Paulo 
Vanucchi, afirma que tal lei só beneficia e protege os torturadores. Na Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos 
(OEA), a Lei da Anistia brasileira também é contestada. (Folha de S. Paulo – 
Brasil – 13/04/10; O Estado de S. Paulo – Nacional - 11/04/10). 
 
 
6- Artigo avalia expansão militar promovida pelo governo brasileiro 
Em artigo para o periódico Folha de S. Paulo, Rubens Ricupero questionou a 
intenção do atual governo brasileiro ao direcionar-se para uma posição mais 
beligerante no cenário internacional, visando adquirir armas “mirabolantes e 
caras”, ou reviver “o programa nuclear clandestino proibido pela Constituição”, 
deixando de lado as reais necessidades brasileiras. Ao ressaltar o clima de paz 
vivido pelo Brasil e seus vizinhos sul-americanos, Ricupero interrogou-nos 
sobre como tais reagiriam a essas iniciativas do governo brasileiro e se isso 
não ocasionaria uma nova corrida armamentista na região. O ex-ministro da 
Fazenda também questionou quais seriam as ameaças existentes que 
necessitariam de uma resposta como essa, além de avaliar negativamente os 
gastos assumidos pelo Brasil para adquirir tais armas. Por fim, Ricupero 
destacou as necessidades mais latentes para a sociedade brasileira, voltadas 
para problemas de desenvolvimento humano, concluindo que “o que faz a 
grandeza de uma sociedade não é a glória militar ou o poderio de armas”. 
(Folha de S. Paulo – Dinheiro – 11/04/10) 
 
 
7- Presidente Lula discute possíveis sanções contra o Irã  
Conforme publicado pelos jornais Folha de S. Paulo, Jornal do Brasil e O 
Estado de S. Paulo, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, junto com 
o primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, encontraram-se com o 
presidente norte-americano, Barack Obama, em uma reunião não programada, 
para discutir uma proposta alternativa às sanções destinadas ao Irã, no 
contexto da continuidade das negociações. O posicionamento adotado pelo 
Brasil é de que as sanções tendem a endurecer ainda mais as posições dos 
países com capacidade nuclear. Neste caso, uma proposta alternativa seria 



incentivar o Irã a enviar parte de seu urânio à Turquia, que logo depois o 
trocaria por combustível nuclear e o mandaria de volta ao Irã, evitando assim 
que Teerã possua estoque suficiente deste material para produzir armamento 
nuclear. De acordo com os jornais, tal posicionamento contra as sanções 
poderá isolar Brasil e Turquia, que atualmente ocupam assentos rotativos no 
Conselho de Segurança da ONU. Durante a reunião com o primeiro-ministro da 
Turquia e o presidente Lula, Obama disse ser possível uma solução negociada, 
porém, logo depois, em declarações públicas, o presidente norte-americano 
afirmou que as sanções devem avançar rapidamente e de forma agressiva. 
Segundo os jornais, durante o encontro de cúpula dos foros BRIC (Brasil, 
Rússia, Índia e China) e Ibas (Índia, Brasil e Africa do Sul) em Brasília, no dia 
15/04/10, o presidente Lula se posicionou contrário à proposta dos EUA de 
impor sanções ao Irã. Contudo, em encontro reservado com o presidente 
chinês, Hu Jintao, o presidente Lula não conseguiu convencê-lo a recuar em 
sua decisão de discutir sanções contra o Irã junto aos demais membros do 
Conselho de Segurança da ONU. Segundo o ministro das Relações Exteriores 
brasileiro, Celso Amorim, a Índia também manifestou a mesma opinião que a 
China. Já o presidente sul-africano, Jacob Zuma, mostrou-se em sintonia com 
a posição brasileira, afirmando que “sanções atingem as pessoas mais fracas e 
vulneráveis e não dirigentes”. Nesse sentido, Brasil e África do Sul consideram 
ainda que é preciso uma “flexibilização” por parte do Irã para que assim possa 
desenvolver seu programa nuclear com fins pacíficos sem despertar dúvidas 
quanto a seu interesse na comunidade internacional. O jornal O Estado de S. 
Paulo informou que o Itamaraty enviou o embaixador Antônio Luiz Spínola 
Salgado para representar o Brasil na Conferência pelo Desarmamento e Não-
Proliferação Nuclear promovida pelo Irã, entre os dias 17 e 18/04/10. O 
encontro foi organizado em resposta à Cúpula de Segurança Nuclear ocorrida 
nos Estados Unidos entre os dias 12 e 13/04/10. De acordo com o Ministério 
das Relações Exteriores, a participação do Brasil na conferência organizada 
pelo presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, foi apenas protocolar, e por 
isso o embaixador Salgado não proferiu discurso oficial. (Folha de S. Paulo - 
Mundo - 14/04/10; Folha de S. Paulo – Mundo – 16/04/10; Jornal do Brasil - 
Internacional -14/04/10; Jornal do Brasil – País – 16/04/10; O Estado de S. 
Paulo - Internacional - 14/04/10; O Estado de S. Paulo – Internacional - 
16/04/10).  
 
 
8- Ministro da Defesa e vice-presidente da República divergem sobre direito ao 
desenvolvimento de armas nucleares 
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, 
rebateu a tese levantada pelo vice-presidente da República, José Alencar, que 
declarou ser direito do Irã ter armas nucleares com o objetivo de “dissuadir” os 
inimigos. Jobim afirmou que ter uma bomba atômica pode gerar uma corrida 
armamentista em uma região tão complicada como aquela em se situa o Irã. O 
ministro da Defesa também defendeu que o Irã deve submeter seus projetos à 
aprovação da Agência Internacional de Energia Atômica. Já em coluna de 
opinião para o jornal Folha de S. Paulo, o senador José Sarney afirmou que a 
comunidade internacional deve ser rígida no controle de armas atômica, pois 
“nada ameaça mais o futuro da humanidade do que as armas nucleares”. 
Asseverou ainda que, mesmo com os controles já existentes, casos de furto de 



plutônio e urânio enriquecidos tem sido denunciados em jornais europeus, o 
que aumenta o risco desse material cair em mãos de terroristas. Para Sarney, 
atualmente Coréia do Norte e Irã representam um iminente perigo. (Folha de S. 
Paulo – Opinião – 16/04/10; O Estado de S. Paulo – Internacional – 16/04/10) 
 
 
9- Chega ao Brasil os primeiros helicópteros adquiridos da Rússia  
Segundo o Jornal do Brasil, o Comando da Aeronáutica agendou para o dia 
17/04/10, na Base de Porto Velho, Rondônia, a apresentação de três dos doze 
helicópteros russos AH-2 adquiridos pelo Brasil. Eles irão equipar o Segundo 
Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação, unidade recentemente transferida da 
Base Aérea Recife, Pernambuco, para Porto Velho.  É a primeira vez que o 
Ministério da Defesa adquire helicópteros projetados exclusivamente para 
combate. Conhecidos como MI-5, os helicópteros possuem avançados 
equipamentos eletrônicos e capacidade de carregar 2,5 toneladas de 
armamentos. Tal modelo pode ser utilizado na escolta de outros helicópteros, 
bem como na interdição aérea e apoio a tropas terrestres.  (Jornal do Brasil – 
País – 16/04/10) 
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Folha de S. Paulo – www.folhaonline.com.br 
Jornal do Brasil – www.jb.com.br 
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* 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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