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1- Eleição de Dilma Rousseff suscita debates sobre torturas ocorridas durante 
regime militar brasileiro 
Segundo o periódico Jornal do Brasil, a vitória de Dilma Rousseff (candidata do 
Partido dos Trabalhadores- PT) nas eleições presidenciais brasileiras trouxe à 
tona a discussão acerca das torturas ocorridas durante o regime militar 
brasileiro (1964-1985), uma vez que a candidata vitoriosa atuou como 
guerrilheira na luta contra o regime, foi presa e sofreu torturas. O jornal 
destacou que na atualidade, em um período democrático, o debate e a 
divergência de opiniões ocorrem livres de violência. (Jornal do Brasil – País – 
06/11/10) 
 
 
2- Governo francês traz o caça Rafale para operação no Brasil 
De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o governo da França destinou 
aviões de caça modelo Rafale para atuarem na Operação Cruzeiro do Sul 
(Cruzex), exercício militar conjunto que ocorre em Natal (estado do Rio Grande 
do Norte) entre os dias 06 e 19/11/10. Segundo o jornal, a atitude do governo 
francês pode ser entendida como uma espécie de lobby para que seu avião 
seja escolhido pelo governo brasileiro no programa de reaparelhamento das 
Forças Armadas, o FX-2. As aeronaves francesas, consideradas as preferidas 
do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegaram à cidade de 
Natal no dia 06/11/10. O jornal ressaltou que apesar do favoritismo do Rafale, a 
Aeronáutica elegera o caça sueco modelo Gripen como o detentor de melhor 
custo benefício e com melhores opções técnicas. Na operação Cruzex, a 
França deve empregar 14 Rafales e 12 Mirages. O tenente coronel Michel 
Sebastián, comandante do esquadrão francês, preferiu não relacionar a 
utilização dos Rafale na Cruzex com o desejo da fabricante Dassault em 
vender as aeronaves ao Brasil. Sebastián afirmou que o caça possui “muitas 
vantagens, com um ótimo desempenho e que faz longos treinamentos”. O 
coronel brasileiro Henry Munhoz, porta-voz da Cruzex, informou que a Força 



Aérea Brasileira (FAB) não  opinará sobre a escolha do avião que cada país 
participante utiliza no exercício. Além de Brasil e França, Argentina, Chile, 
Estados Unidos e Uruguai também participam da operação militar conjunta. (O 
Estado de S. Paulo – Nacional – 07/11/10) 
 
 
3- Exército testa avião não tripulado brasileiro 
Conforme publicado pelo jornal Folha de S. Paulo, o Exército brasileiro realizou 
no dia 07/11/10, durante o Exercício Agulhas Negras, a primeira simulação de 
defesa em território nacional com um Veículo Aéreo Não Tripulado (Vant). Com 
tecnologia brasileira, o Vant VT-15 começou a ser desenvolvido no ano de 
2008. Até então, o Exército utilizava em suas missões aeromodelos 
“artesanais”, adaptados com câmera e não destinados ao campo militar, mas 
produziam efeito psicológico. O resultado dos testes ainda está sob avaliação, 
mas, caso os novos aviões obtenham um bom desempenho, há interesse do 
Exercito em aumentar sua produção. (Folha de S. Paulo – Brasil – 08/11/10) 
 
 
4- Polícia Federal iniciou busca por sepulturas de desaparecidos políticos 
durante o regime militar 
Conforme noticiou o periódico O Estado de S. Paulo, a Polícia Federal iniciou, 
no Cemitério de Vila Formosa em São Paulo, uma busca por sepulturas nas 
quais estariam os corpos de desaparecidos políticos durante o regime militar 
(1964-1885). De acordo com a coordenadora da operação e procuradora da 
República, Eugênia Augusta Fávero, o Ministério Público Federal (MPF) teve 
conhecimento de que corpos desaparecidos teria sido enterrados na quadra 
número 11 do cemitério supracitado. Além disso, de acordo com o mesmo 
jornal, uma unidade do MPF entrou com ação judicial a fim de cassar a 
aposentadoria de certos membros da Forças Armadas e da Polícia Militar 
devido ao desaparecimento forçado ou morte de seis dissidentes. (O Estado de 
S. Paulo- Nacional – 09/11/10) 
 
 
5- Brasil analisou como positivo o apoio dos Estados Unidos à candidatura 
indiana a uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU 
De acordo com notícia publicada pelos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de 

S. Paulo, o Brasil analisou como um sinal positivo o apoio declarado dos 
Estados Unidos da América (EUA) à candidatura da Índia a uma cadeira 
permanente no Conselho de Segurança (CS) da Organização das Nações 
Unidas (ONU). Segundo a Folha, o Itamaraty considera crucial “garantir a 
reforma [do CS], porque seria difícil excluir o Brasil, que cresce política e 
economicamente no cenário internacional e é considerado naturalmente 
dentro” do órgão. Na opinião do ex-chanceler Luiz Felipe Lampreia, publicada 
pelo Estado, o apoio estadunidense à Índia significaria um respaldo à entrada 
de um país emergente no órgão máximo de decisão da ONU, o que seria 
positivo para o Brasil, pois figuraria como um precedente. Ademais, para 
Lampréia, nos anos vindouros, o Brasil teria maior chance de obter um assento 
permanente no CS, tendo em vista seu histórico pacífico e a defesa do 
multilateralismo. O Estado divulgou também a opinião do presidente da 
República, Luiz Inácio Lula da Silva, que considerou que o apoio dos EUA  à 



Índia não anula a pretensão do Brasil de obter um assento permanente no CS 
e evidenciou a importância da reforma do Conselho. (Folha de S. Paulo – 
Mundo - 09/11/10 – O Estado de S. Paulo – Internacional -09/11/10) 
 
 
6- Empresas concorrentes no projeto FX-2 negociam parceria com a cidade de 
São Bernardo do Campo 
De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a empresa Saab, da Suécia, e o 
consórcio Rafale International, da França – ambos participantes da fase final do 
projeto FX-2, de escolha do caça de tecnologia avançada para o 
reaparelhamento da Força Aérea Brasileira (FAB) –, estão apresentando 
propostas de cooperação com o setor aeroespacial, por meio de acordos com a 
prefeitura de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. No dia 10/11/10, 
em reunião com o prefeito Luiz Marinho, o vice presidente da Dassault Aviation, 
Eric Trappier, formalizou a disposição do grupo fabricante dos caças Rafale, 
em estabelecer "larga parceria com empresas locais e de acelerar a 
transferência de conhecimento para a rede de escolas superiores". No dia 
11/11/10, foi a vez dos diretores da Saab anunciarem a possível instalação de 
um centro de tecnologia e desenvolvimento de engenharia aeroespacial na 
cidade de São Bernardo do Campo. Durante o anúncio, Marinho afirmou que 
pretende conversar com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
para tentar influenciá-lo na escolha do caça sueco, visto que a preferência de 
Lula é pelo caça francês Rafale. Marinho confirmou que foi procurado pelas 
empresas Dassault e Boeing, contudo estas não se comprometeram em 
investir na cidade caso vençam o processo licitatório. Os representantes da 
Saab pretendem investir 50 milhões de dólares em cinco anos neste projeto, 
independentemente do resultado do processo de licitação dos caças, porém, se 
forem a empresa vencedora, construirão uma fábrica na cidade para a 
produção dos caças e jatos com o objetivo de exportação, neste caso os 
investimentos aumentariam para 150 milhões. A Saab ainda demonstrou 
interesse em firmar convênios com centros de pesquisa da região, como a 
Universidade Federal do ABC, a Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), 
além de prefeitura, indústrias e incubadoras de empresas. (O Estado de S. 
Paulo – Nacional – 11/11/10; O Estado de S. Paulo – Nacional – 12/11/10) 
 
 
 
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 a gedes@franca.unesp.br 
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