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1- Segundo o Tribunal de Contas da União, construção de base naval da 
Marinha pode estar superfaturada 
Conforme notícia veiculada no periódico Folha de S. Paulo, a auditoria realizada 
em dezembro de 2010 pelo Tribunal de Contas da União (TCU) assinalou que há 
irregularidades nas obras do estaleiro e da base naval da Marinha localizadas na 
cidade de Itaguaí, no estado do Rio de Janeiro. A análise apontou sinais de 
superfaturamento equivalente ao montante de R$ 9,1 milhões, carência de um 
projeto básico, sobrepreço de R$ 15,4 milhões e uma débil execução 
orçamentária. Auditores do TCU sugeriram uma medida cautelar para que a 
Marinha retenha o valor relativo à suspeita de superfaturamento, mas até o 
momento a cautelar não foi concedida.  Ainda de acordo com a auditoria, o 
documento apresentado para execução da obra apenas contempla a primeira 
fase da construção, de terraplanagem e fundações, e não a obra toda, com 
precisão e minúcias de classificação e soluções técnicas. A construção da base 
naval, que está avaliada em R$ 5 bilhões e possui previsão de término para 
2015, teve início após a União contratar a empresa Odebrecht com dispensa de 
licitação, ação que é permitida de acordo com o ordenamento brasileiro. O 
acordo foi formalizado por meio da empresa estatal francesa Direction des 
Constructions Navales et Services, a qual possui a tecnologia para a edificação 
de submarinos nucleares.  A Marinha asseverou que o Programa de 
Desenvolvimento do Submarino com Propulsão Nuclear (Prosub) é complexo, e, 
além de abranger a transferência de tecnologias sensíveis, deve fornecer a infra-
estrutura adequada à construção de submarinos nucleares e convencionais. A 
Marinha informou ainda que o pedido de acompanhamento por parte do TCU foi 
de sua autoria, com a finalidade de garantir maior transparência ao 
empreendimento, e afirmou que todos os levantamentos da auditoria já foram 
elucidados. (Folha de S. Paulo – Poder – 14/05/11) 
 
 
2- Marinha prevê aquisição de Navios de Múltiplos Propósitos 
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, apesar de ainda não existir um 
projeto específico, está previsto no Plano de Articulação e Equipamento da 
Marinha (Paemb) a aquisição de no mínimo dois Navios de Múltiplos 
Propósitos. Conhecidos como “supernavios”, as unidades de alta tecnologia 



são caracterizadas pelo conceito de “múltiplo emprego”, que, diferente dos 
esquemas tradicionais, permite o ataque anfíbio a partir de um único centro 
integrado. Ou seja, além de comportar uma força completa de intervenção 
com soldados, tanques, helicópteros e mísseis, o navio de múltiplos 
propósitos abriga um hospital com capacidade para realização de cirurgias de 
alta complexidade e um centro de inteligência próprio. Com isso, o “navio 
autossuficiente” permite uma maior eficiência nas operações de mobilização 
e de deslocamento rápido. Conforme apurado pelo jornal, cada unidade 
custaria ao governo entre US$ 600 milhões e US$ 750 milhões, mas de 
acordo com o almirante Júlio Moura Neto, comandante da Marinha, a compra 
dependeria da disponibilidade dos recursos orçamentários. Segundo o 
Estado, a prioridade da Marinha estaria no programa ProSuper, que objetiva 
a renovação da frota de superfície. Nele está prevista a aquisição de cinco 
fragatas de seis mil toneladas, capazes de escapar à detecção eletrônica, e 
um navio de apoio apropriado para realizar transferência de suprimentos em 
alto mar. Além dos navios de superfície, é prevista, a longo prazo, a 
encomenda de cinco submarinos – quatro de propulsão diesel-elétrica e um 
nuclear. Todos esses projetos se inserem no quadro de reorganização da 
defesa nacional, através do reaparelhamento, especialização e maior preparo 
das Forças Armadas. (O Estado de S. Paulo – Nacional – 15/05/11) 
 
 
3- Exército brasileiro irá trabalhar em obras no aeroporto de Guarulhos 
De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, após acordo com a Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o Exército brasileiro será 
responsável por obras de terraplanagem no aeroporto de Guarulhos, em São 
Paulo. Os terrenos serão utilizados para a construção de um terminal de 
passageiros e um novo pátio de aeronaves.  Após a participação do Exército, as 
obras serão efetuadas pela iniciativa privada. (Folha de S. Paulo – Mercado – 
18/05/11) 
 
 
4- Ministro da Defesa critica falta de atuação da Firjan nas favelas cariocas 
Segundo notícia veiculada pelo jornal Folha de S. Paulo, no 23º Fórum Nacional 
organizado pelo Instituto Nacional de Altos Estudos, o ministro da Defesa, 
Nelson Jobim, criticou a baixa atuação da Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro (Firjan) nas favelas cariocas. Segundo Jobim, a federação não 
tem cumprido seu dever de formar mão-de-obra qualificada nas comunidades 
cariocas. O ministro afirmou ainda que a utilização das Forças Armadas nas 
tarefas de pacificação é um risco, pois pode acarretar um descaso do governo 
quanto aos meios para garantir a segurança pública. (Folha de S. Paulo – 
Cotidiano – 18/05/11) 
 
 
5- União não quer indenizar famílias de jovens que militares entregaram a 
traficantes 
A Advocacia Geral da União (AGU) está recorrendo para não pagar a pensão de 
um salário mínimo às famílias de três jovens mortos por traficantes em uma 
favela na cidade do Rio de Janeiro em 2008, segundo notícia veiculada no 



Jornal do Brasil. Os jovens foram entregues aos traficantes por militares que 
participavam de um projeto social. Na ocasião, o então presidente da República, 
Luiz Inácio Lula da Silva, pediu a punição dos envolvidos; porém, apenas um 
dos onze militares envolvidos foi condenado pela Justiça Militar. O ministro da 
Defesa, Nelson Jobim, que na ocasião visitou pessoalmente as mães das 
vítimas e garantiu que todas seriam indenizadas, não se pronunciou sobre o 
assunto, assim como a AGU. (Jornal do Brasil – Rio – 19/05/11)  
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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 
gedes@franca.unesp.br  
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