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1- Ministério Público Federal solicita cancelamento de concurso da Aeronáutica 
para contratação de padres e pastores
Conforme noticiou o jornal  O Estado de S. Paulo, Luciana Loureiro Oliveira, 
procuradora da República, entrou com uma ação no Ministério Público Federal 
no Distrito Federal solicitando à Justiça que o concurso aberto pela Aeronáutica 
para contratação de padres e pastores seja anulado. Segundo a procuradora, 
este  concurso  fere  a  Constituição,  uma  vez  que  o  ordenamento  jurídico 
brasileiro  prevê  um Estado laico  e  neutro  perante  as  diversas  religiões. (O 
Estado de S. Paulo – Vida – 09/10/10)

2-  Reaparelhamento das Forças Armadas Brasileiras estimula multinacionais 
ligadas ao setor a negociar com o país  
De  acordo  com  o  periódico  O  Estado  de  S.  Paulo,  multinacionais 
especializadas no setor militar mostraram interesse em negociar contratos com 
o Brasil,  já que o país dispõe de um grande orçamento na área de defesa, 
segundo a Associação Brasileira da Indústria da Defesa (Abimde), e passará 
por  um  reaparelhamento  das  Forças  Armadas.  A  empresa Airbus  revelou 
interesse em contratos no setor de tanques para o Exército; a  Finmeccanica, 
na área de submarinos, e duas outras multinacionais que já trabalham com o 
Brasil, a  Rolls Royce e a European Aeronautic Defence and Space Company 
(EADS),  desejam  ampliar  sua  presença  através  do  fornecimento  de 
equipamentos  para  o  setor  energético  e  petrolífero  e  na  produção  de 
helicópteros, respectivamente.   As multinacionais estão elaborando propostas 
para apresentar ao Brasil uma vez que forem abertos processos de licitação 
para  compra  de  equipamentos,  reconhecendo  a  importância  do  mercado 
brasileiro e apostando em grandes acordos, uma vez que Europa e Estados 
Unidos congelaram seus gastos militares e o Brasil pretende modernizar seu 
setor militar. (O Estado de S. Paulo – Economia – 09/10/10)



3-  Ministério  Público Militar  aprova mandado de segurança para acesso ao 
processo militar de Dilma Rousseff
Segundo  o  jornal  Folha  de  S.  Paulo o  Ministério  Público  Militar  consentiu 
acesso à Folha ao processo que revela os motivos pelos quais Dilma Rousseff,  
candidata à presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT), foi 
presa durante a ditadura militar brasileira (1964-1985).  O jornal havia recorrido 
ao Supremo Tribunal Militar (STM) que lhe vetou acesso sob as alegações de 
que o processo encontrava-se em precário estado de conservação. Devido a 
esse veto, a Folha protocolou um mandado de segurança, o qual teve parecer 
favorável  do Ministério Público Militar,  que contestou as alegações do STM, 
uma vez que as condições de armazenamento dos arquivos do mesmo são 
primorosas,  além  de  destacar  que  a  solicitação  está  dentro  do  direito 
constitucional do acesso a informação. (Folha de S. Paulo – Poder – 09/10/10)

4- Brasil exercerá segundo ano de seu mandato no CS
De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o Brasil cumprirá seu segundo ano 
de mandato como membro não permanente do Conselho de Segurança das 
Organizações  das  Nações  Unidas  (ONU).  As  eleições  para  a  formação  do 
Conselho  ocorrerão  no  dia  12/10/10  e  das  dez  vagas  para  membros  não 
permanentes, cinco estão em disputa. (Folha de S. Paulo – Mundo – 10/10/10)

5- Brasil participará de missão de paz no Líbano
Segundo o jornal  O Estado de S. Paulo,  o ministro da Defesa, Nelson Jobim, 
informou que o Brasil poderá integrar militarmente a Força de Paz Interina das 
Nações Unidas para o Líbano (Unifil).  O presidente da República, Luiz Inácio 
Lula da Silva, já autorizou o envio de alguns oficias da Marinha para integrar a  
missão, que aguardam apenas a definição da data de embarque por parte do 
Departamento  de  Operações  de  Manutenção  da  Paz  da  Organização  das 
Nações Unidas (ONU). Esta participação não será nos moldes da Missão das 
Nações  Unidas  para  Estabilização  do  Haiti  (Minustah),  inicialmente  haverá 
apenas  a  participação dos militares  do Estado  Maior  da  Marinha,  podendo 
posteriormente se pensar no envio de tropas.  De acordo com Jobim, “a ONU 
está  interessada  na  capacidade  dos  brasileiros  em  atuar  em  situação  de 
conflito,  em defesa da paz”.  Estas  informações foram divulgadas durante a 
abertura da 2ª Oficina de Trabalho Diagnóstico da Base Industrial da Defesa, 
na qual o ministro aproveitou a oportunidade para defender a aprovação pelo 
Congresso do projeto de lei que altera a forma de aquisição de materiais de 
defesa e reiterou que a decisão sobre a compra dos caças do projeto FX-2 
ficará para depois do término do processo eleitoral. (O Estado de S. Paulo – 
Nacional – 15/10/10)

6-  Filme    “Perdão, mister Fiel:  o operário que derrubou a ditadura no Brasil”   
reacende debate sobre a Lei da Anistia
De acordo com o Jornal do Brasil, o pré-lançamento do filme “Perdão, mister 
Fiel: o operário que derrubou a ditadura no Brasil” reacendeu o debate sobre a 
Lei da Anistia, pois o filme trás depoimentos inéditos e a revelação de nomes 
de torturadores,  chamando a atenção   para o fato das autoridades nunca 



terem procurado  estas  pessoas  para  esclarecer  fatos  obscuros  do regime 
militar brasileiro (1964-1985). Para o diretor do documentário, Jorge Oliveira, 
torturado durante o regime, o que mais o chocou foram as revelações feitas 
pelo ex-agente do Destacamento de Operações de Informações - Centro de 
Operações de Defesa Interna (DOI-Codi), Marival Chaves, que relatou vários 
assassinatos como o do operário Manuel  Fiel  Filho e  forneceu  nomes de 
torturadores.  Em 2009 o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou o pedido de 
revisão da lei que foi proposto pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
afirmando que não caberia à corte modificar a legislação referente às anistias. 
O  ministro  da  Secretaria  Especial  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da 
República  (SEDH),  Paulo  Vannuchi,  afirmou  que  a  responsabilidade  de 
encontrar os ex-agentes para esclarecimento dos fatos é da Justiça Brasileira e 
não  do  governo,  além disso,  pediu  cautela  com  as  declarações  feitas  por 
Chaves, embora defenda a reinterpretação da Lei da Anistia. Segundo o Jornal  
do Brasil, o sentimento de impunidade decorrente da decisão do STF ainda é 
razão de preocupação para as entidades que lutam para punir e evitar a tortura 
no país, sendo que elas aguardam a decisão da Câmara Interamericana de 
Direitos Humanos a respeito da omissão do Estado brasileiro em relação à 
investigação e punição daqueles que cometeram crimes de direitos humanos 
durante  a  Guerrilha  do  Araguaia,  havendo  a  esperança  de  que  a  mesma 
determine a punição dos envolvidos, pois assim a pressão internacional para 
maiores  investigações  deverá  ser  forte,  podendo  outros  países  quebrarem 
tratados já assinados perante uma negativa do Brasil em cumprir tal decisão. 
(Jornal do Brasil – País – 15/10/10)

7- Mandato da Minustah é ampliado até 2011
Segundo o Jornal do Brasil, a Missão das Nações Unidas para Estabilização do 
Haiti (Minustah) foi ampliada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas 
até 15/10/11. Os membros do Conselho pediram ao secretário geral Ban Ki-
Moon que as eleições que ocorrerão em 28/11/10 sejam “livres, transparentes 
e justas”. (Jornal do Brasil – Internacional – 15/10/10)
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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 a gedes@franca.unesp.br / anapaulahistoria@yahoo.com.br
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