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1- Partido Militar tenta efetivar sua criação 
Segundo notícia veiculada no jornal O Estado de S. Paulo, o Partido Militar 
Brasileiro (PMB) está buscando efetivar sua criação no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). O idealizador da legenda, o capitão da Polícia Militar Augusto 
Rosa, afirmou que o partido seguirá uma orientação de centro-direita e terá a 
segurança como bandeira principal. Ademais, segundo Rosa, a criação do 
partido não representará um ‘‘retorno da ditadura’’. De acordo com o jornal, a 
legenda ainda precisa coletar no mínimo 490 mil assinaturas em um terço dos 
estados brasileiros para enviar o pedido de registro ao TSE. (O Estado de S. 
Paulo – Nacional – 07/05/11) 
 
 
2- Ministro da Defesa afirma que Forças Armadas acatarão decisão a respeito 
da união entre homossexuais 
O ministro da Defesa, Nelson Jobim, afirmou que as Forças Armadas aceitarão 
a decisão do Superior Tribunal Federal (STF) a respeito da união estável entre 
homossexuais, de acordo com notícia publicada no jornal O Estado de S. 
Paulo. Jobim declarou que a decisão do STF é soberana e que caberá ao 
Congresso Nacional estabelecer suas diretrizes legais. Dita determinação 
opõe-se às declarações do atual ministro do Superior Tribunal Militar (STM), 
general Raymundo Nonato de Cerqueira Filho, que afirmou ser contrário à 
participação de homossexuais nas Forças Armadas. (O Estado de S. Paulo – 
Vida – 07/05/11)  
 
    
3- Nelson Jobim analisa possível criação da Comissão da Verdade 
De acordo com o Jornal do Brasil, Nelson Jobim, ministro da Defesa, afirmou 
que acredita na instalação da Comissão da Verdade, órgão que irá apurar 
casos de violação dos direitos humanos ocorridos durante o regime militar 
brasileiro (1964–1985). Para Jobim este não é um projeto partidário, tampouco 
um projeto de governo, e não se trata de um processo de retaliação, mas sim 



um projeto que interessa à nação por debater a recomposição da memória 
histórica nacional. A Comissão da Verdade pode ser criada ainda este mês no 
Congresso Nacional. (Jornal do Brasil - País - 08/05/11)  
 
 
4- Exército homenageia 284 cidadãos com a Medalha da Vitória 
Conforme publicado pelos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, 
no dia 08/05/11, o Exército brasileiro concedeu 284 condecorações às pessoas 
que foram consideradas grandes contribuintes na prestação serviços ao 
Ministério da Defesa. Os homenageados receberam das mãos do ministro da 
Defesa, Nelson Jobim, a Medalha da Vitória. Dentre os condecorados estava o 
atual assessor especial de Jobim, José Genoino, por sua participação na 
guerrilha do Araguaia, à época do regime militar. Apesar de Genoino ter sido 
apontado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) como um dos nomes 
envolvidos no caso do Mensalão, sua condecoração foi feita, segundo a Folha, 
por escolha do próprio ministro da Defesa. Essa foi a primeira vez que um ex-
guerrilheiro do Araguaia recebeu a distinção. Além de Genoino, outros 
ministros como Antonio Palocci, ministro da Casa Civil, José Eduardo Cardozo, 
ministro da Justiça, também foram homenageados. (Folha de S. Paulo – Poder 
– 09/05/11; O Estado de S. Paulo – Nacional – 09/05/11) 
 
 
5- Acidente nuclear no Japão contribui para atraso do Programa Nuclear 
Brasileiro  
De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a mina de Itataia, maior reserva 
de urânio do país, localizada no município de Santa Quitéria, no estado do 
Ceará, que se encontra inoperante há um ano e meio, é mais uma evidência de 
atraso na execução do Programa Nuclear Brasileiro. Desde que o programa foi 
reativado, no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2007-
2010), seu cumprimento tem sido barrado por uma série de dificuldades. O 
jornal enfatizou que após o acidente nas usinas nucleares da cidade de 
Fukushima, no Japão, essa situação se agravou. A presidente da República, 
Dilma Rousseff, tirou da agenda a pauta que definiria o local de construção das 
próximas quatro usinas nucleares brasileiras. No caso da mina de Itataia, há 
pressão por parte da população local para que o projeto seja retomado. As 
operações ainda não ocorreram na região pela falta das licenças ambiental e 
de permissão para utilização da área. Todavia, conforme publicado pelo 
Estado, nota-se, nesse aspecto, o desencontro de informações por parte da 
Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen), da estatal Indústrias Nucleares 
do Brasil (INB) e do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama). (O Estado de S. Paulo – Economia – 09/05/11)  
 
 
6- Em cerimônia de passagem para reserva, general Heleno defende 
intervenção militar de 1964 
De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, o general Augusto Heleno Ribeiro 
Pereira, em sua passagem para a reserva, pronunciou-se a favor do golpe 
militar de 1964.  Em evento no Quartel-General do Exército, o general apoiou a 
intervenção militar "contra a comunização do país". Heleno, ex-comandante da 
força militar da missão da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti e 



ex-comandante do Exército na Amazônia, possui considerável influência entre 
os oficiais. Sua última função na ativa foi um cargo no Departamento de 
Ciência e Tecnologia. No dia 09/05/11, Heleno transferiu a função para o 
general Sinclair James Mayer, em cerimônia com a participação de Enzo 
Martins Peri, comandante do Exército. Nelson Jobim, ministro da Defesa, não 
esteve presente. Em seu pronunciamento, Heleno ainda criticou Luiz Inácio 
Lula da Silva, ex-presidente da República, o qual o nomeou para um cargo no 
Departamento de Ciência e Tecnologia que, segundo o general, “nada tinha a 
ver” com seu perfil e suas aptidões, um “exemplo típico do homem errado no 
lugar errado”. (Folha de S. Paulo – Poder – 10/05/11) 
 
 
7- Traficante que utilizava aviões da FAB é preso no Rio de Janeiro 
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o traficante José Roberto Monteiro Zau 
foi preso no dia 08/05/11 na cidade do Rio de Janeiro. Zau foi indiciado por 
formação de quadrilha ao traficar cocaína em aviões da Força Aérea Brasileira 
(FAB) nos anos de 1998 e 1999. Além dele, dois tenentes-coronéis foram 
penalizados com 17 anos de reclusão. (O Estado de S. Paulo – Metrópole -
10/05/11) 
 
 
8- Avião da FAB cai durante treinamento e mata aspirante a aviador 
Segundo o jornal O Estado S. Paulo, o aspirante a aviador da Força Aérea 
Brasileira (FAB) Danilo Bello Seixas, morreu em um acidente na manhã do dia 
12/05/11, durante um treinamento com um avião Super Tucano na zona rural 
da cidade de Pureza, estado do Rio Grande do Norte. As causas do acidente 
estão já sendo investigadas. (O Estado de S. Paulo – Metrópole -13/05/11) 
 
 
 
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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