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1- Partido Verde propõe que militares atuem contra o desmatamento na 
Amazônia                                                              
De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o plano de diretrizes do Partido 
Verde (PV) expressou a intenção de utilizar militares no combate ao 
desmatamento na Amazônia, incorporando a proteção do meio ambiente 
como papel das Forças Armadas. Se a candidata do partido, Marina Silva, 
vencer as eleições presidenciais de 2010 há a promessa de que as ações 
ambientais serão tratadas como “objetivos prioritários da política de defesa 
nacional”, podendo ser possível, por exemplo, mobilizar tropas para a região 
amazônica para compensar a falta de fiscais do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente (Ibama) em áreas isoladas, embora  não  haja esclarecimentos 
sobre a atribuição de poder de polícia aos militares para reprimir  os 
responsáveis por desmatamentos ilegais. Segundo o jornal, um oficial com 
experiência no tema, identidade não informada, declarou que incorporar a 
proteção ao meio ambiente às missões das Forças Armadas é uma “idéia 
temerária”, pois, de acordo com ele, "se isso acontecer, o militar vai deixar de 
ser colaborador para ser responsável por uma área que não conhece".  A 
Folha lembrou que, quando ministra do Meio Ambiente, a candidata do PV 
acionou os militares a fim de apoiar ações do Ibama na Amazônia em 
funções logísticas. (Folha de S. Paulo – Poder – 12/06/10) 
 
 
2- Colégios Militares utilizam livro didático de História com informações 
distorcidas  
Conforme publicou o jornal Folha de S. Paulo, nos 12 Colégios Militares em 
funcionamento no Brasil os alunos do 7° ano do ensino fundamental utilizam 
livro didático de História com conteúdo diverso daquele determinado pelo 
Ministério da Educação. O livro empregado intitula-se "História do Brasil - 
Império e República", é editado pela Biblioteca do Exército e, ao abordar o  
golpe militar de 1964, o relata  como um ato democrático, não faz referência 
à tortura, censura e o cerceamento dos direitos individuais são classificados 
como necessários. O livro também não aborda os atos cometidos pelos 
militares e trata somente a “atuação de grupos subversivos (...)”. A 
assessoria do Ministério da Defesa informou que tal conteúdo didático será 
apreciado pelas autoridades competentes. (Folha de S. Paulo – Cotidiano – 
13/06/10) 



 
3- Apoio ao Irã enfraquece possibilidade do Brasil alcançar vaga permanente 
no CS da ONU 
De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a pretensão brasileira em 
conseguir um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações 
Unidas (ONU) não deverá ser concretizada. A posição contrária do Brasil 
frente à votação das Organizações das Nações Unidas (ONU), que decidiu 
aplicar novas sanções ao Irã referentes ao seu suposto enriquecimento de 
urânio, tornou-se um grande empecilho para se conseguir uma vaga 
permanente. Chanceleres da Rússia e França criticaram a atuação brasileiral, 
o primeiro por temer novas disputas geopolíticas e o segundo por não ver o 
Brasil como conhecedor profícuo da situação iraniana. Os Estados Unidos 
também desaprovaram a postura brasileira na votação, pois vêem que o país 
não defende integralmente o sistema internacional e suas regras. (O Estado 
de S. Paulo – Internacional – 14/06/10) 
 
 
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. 
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