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1- Entrevista com presidente da ABIMDE expressa breve panorama da 
indústria de defesa no país 
O jornal O Estado de S. Paulo publicou no dia 05/06/10 entrevista realizada 
com o presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de 
Defesa e Segurança (ABIMDE), Frederico Aguiar, que analisou a indústria de 
defesa brasileira.  O Estado destacou inicialmente que logo após as empresas 
brasileira Odebrecht e alemã EADS Defence & Security anunciarem a criação 
de uma joint-venture, com sede na cidade de São Paulo, para atuar no setor de 
equipamentos militares, que incluem sistemas, armas e serviços, o ministro da 
Defesa brasileiro, Nelson Jobim, declarou que "a participação intensa da base 
industrial é vital para a consolidação da Estratégia Nacional de Defesa" (END). 
Analisando a relação entre a END e estas empresas, Aguiar avaliou que o 
pacote dos programas de reaparelhamento das Forças Armadas pode 
movimentar cerca de US$ 80 bilhões e as empresas nacionais podem ser as 
protagonistas na área, porém é necessário uma atuação governamental mais 
determinante em relação às empresas do setor. Disse que o ideal “é que as 
empresas e indústrias de interesse estratégico para o País, em sintonia com a 
END, sejam as principais contratadas pelo governo para a gestão e o 
desenvolvimento dos projetos de Defesa” e destacou que em 2008 o mercado 
brasileiro representava cerca de 0,1% no mercado internacional,  mas existe 
possibilidade de crescimento para  1%,  caso “as decisões tomadas pelo 
governo e expressas na END forem totalmente implementadas até 2011”. 
Finalmente, afirmou que os dispositivos da END são importantes porque 
fornecem “diretrizes e prioridades para a defesa, entre outros, a transferência 
de tecnologia e domínio completo de nossos sistemas de defesa”, garantidas 
por “orçamento protegido de cortes ou do contingenciamento para programas 
de alto conteúdo tecnológico”. (O Estado de S. Paulo – Economia & Negócios – 
05/06/10) 
 
 
2- Guerrilheiro das FARC revela a jornal atuação no Brasil  
Conforme noticiou o jornal O Estado de S. Paulo, um guerrilheiro das  Forças 
Armadas Revolucionárias da Colombia (FARC), identidade não revelada, 
concedeu entrevista ao jornal onde revelou detalhes do tráfico de drogas para o 
Brasil, em cujas apreensões já foram encontradas armas desviadas de quartéis 



do Exército brasileiro. Disse que os guerrilheiros recebem ordens para evitar 
embate com o Exército e polícia brasileiros e que são proibidos de montar 
acampamento.  (O Estado de S. Paulo – Internacional – 06/06/10) 
 
 
3- Pesquisa apontou que a maioria da população brasileira é desfavorável à 
punição dos torturadores   
Conforme publicou o periódico Folha de S. Paulo, uma pesquisa realizada pelo 
Instituto de Pesquisa Datafolha, acerca da punição ou não dos torturadores do  
regime militar (1964-1985), mostrou que 40% dos entrevistados se 
posicionaram a favor da punição, enquanto 45% se opuseram. . O jornal 
destacou que tal ponto de vista imperou também na decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF), em 29/04/10, quando este órgão rejeitou a revisão da 
atual interpretação da Lei da Anistia. (Folha de S. Paulo – Brasil – 07/06/10) 
 

 

4- Embraer auxilia na modernização de aviões para as Forças Armadas 
O jornal O Estado de S. Paulo destacou o plano de modernização tecnológica 
de alguns aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) e da Marinha, pois oito 
supersônicos F-5E, três caças bombardeiros AMX e três A-4 Skyhawk passam 
por reformas que visam atualizá-los frente às novas necessidades das Forças 
Armadas. Estes melhoramentos são feitos na fábrica da Empresa Brasileira de 
Aeronáutica (Embraer). O processo que mais chama a atenção é a renovação 
do caça F-5EM, modelo atualizado do II/E da Northrop dos Estados Unidos, 
adquiridos no ano de 1974. Devido à parceria orçada em US$ 420 milhões com 
a empresa israelense Elbit, os 46 caças F-5EM deverão permanecer ativos até 
2021 sob uso da Aeronáutica. Em sua parte interna ganharam um atualizado 
painel com telas digitais coloridas de cristal líquido, comando unificado, novos 
computadores, capacidade para uso de capacete com visualização de sistemas 
e de lançamento de bombas guiadas por laser, de mísseis de alcance além do 
horizonte, armas antirradar e recursos para aumentar as chances de acerto no 
uso de bombas "burras", sendo o novo radar Grifo, responsável por visualizar 
até quatro diferentes alvos em um mesmo instante, a tecnologia mais notável 
De acordo com Orlando Ferreira Neto, vice-presidente de Mercado de Defesa 
da Embraer, os avanços na parte eletrônica das aeronaves e a integração de 
sistemas foram as principais conquistas que a companhia realizou nesse 
projeto de revitalização. Até o ano de 2016, a empresa terá revitalizado 53 
AMX, da FAB, e 12 A-4 Skyhawk, da ala aérea do porta-aviões São Paulo da 
Marinha, e receberá cerca de US$ 100 milhões por ano. (O Estado de S. Paulo 
– Nacional – 07/06/10) 
 
 
5- Militares homossexuais são condenados pelo Ministério Público Militar  
O periódico Folha de S. Paulo publicou que a Justiça Militar condenou em 
primeira instância Laci Araújo e Fernando Alcântara, militares que assumiram 
ter um relacionamento homossexual em 2008, por serem cúmplices na falsa 
denúncia de tortura contra o Exército. Em 2008, Araújo foi preso por deserção, 
em período coincidente com a revelação de sua orientação sexual, e enquanto 
estava preso em Brasília denunciou ter sido torturado e sofrido perseguição por 
ser homossexual. O Exército negou as acusações e, após investigar o caso, o 



Ministério Público Militar concluiu que não houve tortura contra Araújo. A pena 
recebida foi de 1 ano, 3 meses e 15 dias e reclusão por “calúnia e desacato a 
superior”, já Alcântara recebeu a pena de 8 meses de detenção por “propalar 
fatos que sabe  inverídicos.” (Folha de S. Paulo – Cotidiano – 09/06/10) 
 
 
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 aos e-mails anapaulahistoria@yahoo.com.br; ericawinand@yahoo.com.br; 
observatoriodefesa@gedes.org.br. 
 
 
***Equipe: 
Alexandre Oliveira (Redator, graduando em Relações Internacionais, bolsista 
PIBIC); Ana Paula Lage de Oliveira (Redatora, mestranda em Relações 
Internacionais, bolsista CAPES); Ana Paula Silva (Supervisora, mestranda em 
História), Diego Barbosa Ceará (Redator, mestrando em História, bolsista 
FAPESP); Érica Winand (Supervisora, doutoranda em História, bolsista 
FAPESP); Heed Mariano Silva Pereira (Redatora, graduanda em Relações 
Internacionais); Juliana de Paula Bigatão (Supervisora, mestre em Relações 
Internacionais); Marina Salomão (Redatora, graduanda em Relações 
Internacionais); Suellen Maiolli (Redatora, graduanda em Relações 
Internacionais, bolsista PIBIC); Victor Missiato (Redator, formando em História, 
bolsista CAPES) 
 

 
 
 

mailto:anapaulahistoria@yahoo.com.br
mailto:ericawinand@yahoo.com.br
mailto:observatoriodefesa@gedes.org.br

