
OBSERVATÓRIO SUL-AMERICANO DE DEFESA E FORÇAS ARMADAS
INFORME BRASIL Nº 387

Período: 24/07/2010 – 30/07/2010
GEDES – Brasil

1- Brasil deverá propor tratado de cooperação entre Venezuela e Colômbia 
2- Forças Armadas buscam destaque no esporte
3-Primeira  operação  conjunta  das  Forças  Armadas  para  proteção  da 
Amazônia Azul 

1- Brasil deverá propor tratado de cooperação entre Venezuela e Colômbia 
Conforme noticiou  o  periódico  Folha de  S.  Paulo,  o  Brasil  deverá  propor 
tratado  de  cooperação  entre  Venezuela  e  Colômbia  para  que  as  Forças 
Armadas destes países monitorem conjuntamente suas fronteiras. O objetivo 
de tal  proposta é dirimir  definitivamente  o imbróglio  entre os dois  países, 
recentemente inflamado pela denúncia feita pela Colômbia à Organização de 
Estados  Americanos  (OEA)  de  que  integrantes  da  guerrilha  colombiana 
encontravam-se em território venezuelano. Marco Aurélio Garcia,  assessor 
especial  para  Assuntos  Internacionais  da  Presidência,  revelou-se  otimista 
acerca da mediação brasileira e afirmou que a colaboração entre os dois 
países cessaria a tensão na região e possibilitaria um pacto de não agressão. 
(Folha de S. Paulo – Mundo – 25/07/10)

2- Forças Armadas buscam destaque no esporte
Conforme publicou o Jornal do Brasil, as Forças Armadas brasileiras almejam 
destacarem-se nos esportes  e,  para  tanto,  vem contratando,  por  meio de 
editais públicos, atletas de alto nível. De acordo com o jornal, ao contar com 
atletas  olímpicos,  as  Forças  Armadas  não  só  buscam  melhorar  seu 
desempenho em competições atléticas, como nos Jogos Mundiais Militares 
de 2011, mas também associar sua imagem a de ídolos do esporte nacional. 
(Jornal do Brasil – Esportes – 25/07/10)

3-  Primeira  operação  conjunta  das  Forças  Armadas  para  proteção  da 
Amazônia Azul 
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, terminou no dia 30/07/10 o primeiro 
exercício militar conjunto entre as Forças Armadas brasileiras, com o objetivo 
de simular a defesa dos recursos da camada pré-sal. A Operação Atlântico 2, 
que durou 12 dias, contou com a participação 10 mil homens das três Forças 
distribuídos ao longo do litoral do estado de São Paulo até o arquipélago de 
São  Pedro  e  São  Paulo,  no  estado  do  Rio  Grande  do  Norte,  região 
denominada de Amazônia Azul, onde estão localizados portos estratégicos, 
usinas  nucleares  e  gigantescas  reservas  de  petróleo.  De  acordo  com  o 
comandante-geral  do  Corpo  de  Fuzileiros  Navais,  almirante  de  esquadra 
Álvaro  Augusto  Dias  Monteiro "a  defesa  da  Amazônia  Azul  deveria  se 
transformar  em  uma  das  prioridades  da  Nação.  Se  nós  confirmarmos  a 
magnitude das reservas de petróleo na camada pré-sal, o Atlântico Sul passa 



a  ser  uma  área  de  interesse  dos  grandes  atores  globais".  Segundo  o 
almirante,  a  operação  atingiu  seu  propósito,  contudo  ainda  há 
vulnerabilidades que precisam ser sanadas por decisões políticas. Concluído 
o exercício, o Ministério da Defesa avaliará minuciosamente a capacidade de 
integração do Exército, Marinha e Aeronáutica em operações conjuntas. (O 
Estado de S. Paulo – Nacional – 30/07/10)
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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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