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4- Armamento de uso exclusivo das Forças Armadas foi encontrado no Rio de 
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5- Chefe da Minustah avalia situação do Haiti e elogia atuação brasileira
6- Candidata à Presidência da República apresentou seus compromissos para 
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7-Fuzis desaparecem da Base de Administração de Apoio da 2ª Região Militar

1- Número de controladores de tráfego aéreo é inferior à meta para 2010
Conforme  noticiou  o  periódico  Folha  de  S.  Paulo,  o  setor  aéreo  brasileiro 
apresenta  problemas,  como  aeroportos  ineficientes  e  um  número  de 
controladores de tráfego aéreo inferior à meta determinada pelo Departamento 
de  Controle  do  Espaço  Aéreo  (Decea)  no  ano  de  2008.  O  Comando  da 
Aeronáutica  havia  expressado,  então,  que  a  meta  para  2010  era  de  4000 
profissionais,  todavia o número atual  é  de 3114.  Na hipótese de existir  um 
número  inferior  de  controladores,  o  governo  afirmou  em 2008  que  haveria 
apenas  menor  número  de  vôos  do  que  os  requeridos,  não  implicando  em 
problemas para a segurança. Questionado pela Folha, o Ministério da Defesa 
afirmou que o Decea não possuía conhecimento sobre as informações. (Folha 
de S. Paulo – Opinião – 23/10/10)

2-  Jornal    Folha de S.  Paulo   protocolou    ação cautelar  no Supremo Tribunal   
Federal para obter   acesso ao processo de Dilma Rousseff  
O jornal  Folha de S. Paulo informou que no dia 22/10/2010 entrou com uma 
ação cautelar no Supremo Tribunal Federal para lograr acesso ao processo 
que levou Dilma Rousseff à prisão durante o regime militar brasileiro (1964-
1985). A ação foi protocolada, uma vez que o Supremo Tribunal Militar deferiu  
duas vezes o julgamento do pedido. A Folha asseverou que a questão seria de 
interesse público e requeria urgência, uma vez que seria necessário conhecer 
a história da candidata do Partido dos Trabalhadores (PT) à presidência da 
República  antes  do  segundo  turno  das  eleições  presidenciais  ocorrido  em 
31/10/10. (Folha de S. Paulo – Poder – 23/10/10)

3- Encontrada ossada de desaparecido na Guerrilha do Araguaia
O jornal O Estado de S. Paulo noticiou que antropólogos e peritos do Grupo de 
Trabalho  Tocantins  (GTT),  que  procurava  restos  mortais  de  integrantes  do 
Partido Comunista do Brasil  (PCdoB), encontraram uma ossada na área do 
cemitério  de  Xambioá,  no  estado  de  Tocantins,  seguindo  indicações  de 



moradores da região. O GTT foi  criado pelo Ministério da Defesa tendo em 
vista deliberação da Justiça segundo a qual a União deve entregar às famílias 
dos desaparecidos os restos mortais das pessoas envolvidas na Guerrilha do 
Araguaia,  ocorrida  na  década  de  1970.  Membros  da  Associação  dos 
Torturados  na  Guerrilha  do  Araguaia  ainda  tentam  obter  informações  dos 
agricultores sobre prováveis locais do sepultamento dos guerrilheiros. Dos 69 
corpos  desaparecidos,  somente  dois  obtiveram  reconhecimento  oficial.  (O 
Estado de S. Paulo – Nacional – 23/10/10)

4- Armamento de uso exclusivo das Forças Armadas foi encontrado no Rio de 
Janeiro
De acordo com notícia publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, um foguete 
de  aviação  foi  encontrado,  no  dia  23/10/10,  por  pescadores  em uma  área 
militar  da  Restinga  de  Marambaia,  praia  localizada  na  região  de  Pedra 
Guaratiba,  zona oeste  da cidade do  Rio  de Janeiro.  O armamento  de uso 
exclusivo das Forças Armadas encontrava-se dentro do prazo de validade e 
sua capacidade explosiva estava ativada. (O Estado de S. Paulo – Cidades – 
25/10/10) 

5- Chefe da Minustah avalia situação do Haiti e elogia atuação brasileira
Em entrevista concedida ao jornal Folha de S. Paulo, Edmond Mulet, diplomata 
guatemalteco e chefe da Missão de Estabilização das Nações Unidas no Haiti  
(Minustah),  afirmou  que  o  país  encontra-se  preparado  para  as  eleições 
presidenciais  no próximo mês.  A polícia  nacional,  juntamente com governo, 
deve mover esforços para conter manifestações de violência no dia da eleição. 
Com relação à entrada ilegal de armas no país, Mulet explicou que a razão do 
fenômeno ter se intensificado estaria relacionada ao narcotráfico e à lavagem 
de  dinheiro.  Algumas  investigações  a  esse  respeito  já  foram  realizadas, 
acarretando,  inclusive,  na  prisão  de  pessoas.  Sobre  o  processo  de 
reestruturação  do  país,  o  chefe  da  Minustah  afirmou  que,  devido  à 
complexidade  dos  problemas  sociais,  a  “reconstrução”  exige  a  criação  de 
instituições  sólidas,  capazes  de  conduzirem  o  país  à  autogestão.  Nesse 
aspecto,  Mulet  exaltou  a  participação  do  Brasil  na  missão,  enfatizando  a 
importância do país ter enviado auxílio humanitário para o Haiti. Com relação 
ao surto de cólera no país,  o  jornal  O Estado de S. Paulo destacou que o 
coronel Valdir Campelo, porta-voz do batalhão brasileiro no Haiti, informou que 
nenhum de seus militares brasileiros foi contaminado até o momento. (Folha de 
S. Paulo – Mundo – 25/10/10; O Estado de S. Paulo – Internacional – 23/10/10)

6- Candidata à presidência da República apresentou seus compromissos para 
o setor militar
Conforme publicou o jornal  Folha de S. Paulo,  Dilma Rousseff,  candidata à 
presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores (PT), expressou seus 
compromissos com o setor militar em carta às Forças Armadas. A candidata 
afirmou  que  caso  seja  eleita  manterá  o  serviço  militar  obrigatório  e  a 
previdência diferenciada. Ademais, comprometeu-se em reestruturar a indústria 
de  defesa nacional  e  a reorganizar  as  Forças Armadas.  Além disso,  Dilma 



Rousseff  afirmou que estimulará  os  setores  cibernético,  espacial  e  nuclear. 
(Folha de S. Paulo – Brasil – 26/10/10)

7-Fuzis desaparecem da Base de Administração de Apoio da 2ª Região Militar
De acordo com o jornal  O Estado de S.  Paulo,  no dia  23/10/10,  dois fuzis 
calibre 7,62 milímetros desapareceram da Base de Administração de Apoio da 
2ª Região Militar, localizada atrás do Comando Militar do Sudeste (CMSE), no 
Ibirapuera, bairro da zona sul da cidade de São Paulo. Segundo o militar que 
estava de serviço em uma das guaritas do quartel, ambos fuzis pertenciam a 
militares que estavam descansando.O plano de emergência foi acionado e 400 
militares  retornaram  ao  quartel,  incluindo  os  generais.  Por  causa  do 
desaparecimento das armas um Inquérito Policial Militar (IPM) foi aberto e 40 
militares ficaram a disposição da justiça. No inquérito, são testemunhas: um 
sargento, um cabo e 12 soldados, os quais poderão ser indiciados por estarem 
em serviço na guarda no momento em que as armas desapareceram. O CMSE 
explicou que "uma série de procedimentos de segurança não foi seguida" e que 
"o IPM indicará as responsabilidades e todos os culpados serão rigorosamente 
punidos". O Estado recebeu a denúncia de que militares haviam sido torturados 
durante o interrogatório; no entanto, o CMSE negou a acusação, afirmando que 
quatros generais acompanharam os depoimentos, além de duas testemunhas. 
O jornal  também recebeu denúncia  de trote,  aplicado  do  dia  17/10/10,  em 
alunos da 2ª Companhia da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em 
Campinas,  no  estado  de  São  Paulo.  O Centro  de  Comunicação  Social  do 
Exército informou que um processo administrativo foi instaurado para apurar as 
denúncias de maus tratos. (O Estado de S. Paulo – Metrópole – 29/10/10)  
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Folha de S. Paulo – www.folhaonline.com.br
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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

**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);  Etelmar  Cristina  Citrângulo  Morente (Redatora,  graduanda  em 
Relações Internacionais);  Heed Mariano Silva  Pereira  (Redatora,  graduanda 
em Relações Internacionais);  Juliana de Paula Bigatão (Supervisora, mestre 
em  Relações  Internacionais);  Mariana  de  Freitas  Montebugnoli (Redatora, 

mailto:gedes@franca.unesp.br
http://www.estadao.com.br/


graduanda em Relações Internacionais); Suellen Maiolli (Redatora, graduanda 
em  Relações  Internacionais,  bolsista  PIBIC);  Victor  Missiato  (Redator, 
mestrando em História, bolsista CAPES)


