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1- Aeronáutica aumentará capacidade de controle aéreo até 2013
Conforme noticiado pelo Jornal do Brasil, em entrevista coletiva concedida pela 
Aeronáutica no dia 16/07/10, a Força afirmou que até o ano 2013 estará pronta 
para atender às necessidades do país em termos de controle de tráfego aéreo. 
A  Aeronáutica  investiu,  desde  2007,  R$150  milhões  em  equipamentos, 
infraestrutura e pessoal a fim de ampliar a capacidade de controle  nos estados 
de São Paulo e Rio de Janeiro – responsáveis por 40% do tráfego aéreo do 
país  –  segundo o  chefe  do Serviço  Regional  de  Proteção ao Vôo,  coronel 
Frederico Moretti. A Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 
são alguns dos principais  motivos para a preocupação no aperfeiçoamento. 
(Jornal do Brasil – País – 17/07/10)

2- Grupos solicitam alteração de nome de praça
De acordo com o Jornal do Brasil, alunos do Centro Acadêmico XVI de Abril, da 
Pontifícia Universidade Católica (PUC), juntamente com o grupo Tortura Nunca 
Mais, o Núcleo de Preservação da Memória Política e o Fórum de Ex-Presos e 
Perseguido  Políticos  do  Estado  de  São  Paulo  promovem  atualmente  um 
movimento  pela  internet  colhendo assinaturas  digitais  para  que o  nome da 
Praça Emílio Garrastazu Médici, construída em 1973, localizada no Campus I 
da PUC, na cidade de Campinas, seja alterado para Praça Frei Tito de Alencar 
Lima, perseguido político durante a ditadura militar brasileira (1964-1985). Para 
as entidades envolvidas, é justo homenagear os indivíduos que “lutaram contra 
a ditadura” e não os que a promoveram. O grupo Tortura Nunca Mais faz ainda 
uma campanha para que nomes de indivíduos que “praticaram ou permitiram a 
tortura sejam retirados de logradouros públicos em todo o país.” A universidade 
destacou em nota que está ciente do movimento, que já conta com mais de 
1.800 assinaturas, e que a decisão pelo nome da praça deveu-se ao “apoio do 
Ministério da Educação e Cultura da época para a construção do Campus I”, 
afirmando que isso não significa que a instituição compartilhe ou represente 
atos de repressão do período ditatorial. (Jornal do Brasil – Cidade – 19/07/10)

3- FAB anuncia acordo com a Embraer
De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a Força Aérea Brasileira (FAB) 
anunciou no dia 21/07/10, na feira de aviação de Farnborough, na Inglaterra, a 
intenção  de  compra  de  28  cargueiros  KC-390,  em  desenvolvimento  pela 
Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer). A FAB e a Embraer assinaram 
em abril  de 2009 um contrato que objetivava o desenvolvimento do KC-390, 
com investimento de US$1,3 bilhão, que  incluía apenas a produção de dois 



protótipos da aeronave. Assim, um novo contrato  referente ao novo pedido 
ainda precisará ser firmado. O anúncio contou com a presença do presidente 
da Embraer, Frederico Curado, do vice-presidente para o mercado de defesa, 
Orlando Ferreira Neto, e do comandante da FAB, Juniti Saito. (O Estado de S.  
Paulo – Economia e Negócios – 22/07/10)
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