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3- Estudantes criam campanha para incentivar a discussão a respeito da 
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4- Jornalista escreve sobre a importância do patrono da Marinha para o Brasil                                
5- Supremo Tribunal Federal reafirma que concursos não podem restringir 
participação de candidatos 
6- Coronel Ustra rebate artigo de Persio Arida publicado na revista “Piauí” 
 
 
1- Força Aérea tema a primeira mulher brasileira a pilotar caças A-1 
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, Carla Alexandre Borges, de 28 anos, é 
a primeira mulher a pilotar caças a jato da Força Aérea Brasileira (FAB). Carla 
passou no primeiro concurso da Academia da Forca Aérea (AFA) a aceitar 
mulheres e, ainda neste ano, irá concluir o curso que lhe permitirá pilotar caças 
A-1, considerados de “primeira linha”. De acordo com o jornal, os A-1 são 
capazes de atingir a velocidade de 900 quilômetros por hora, além de carregar 
mísseis e munições 30 milímetros. (O Estado de S. Paulo – Nacional – 22/05/11) 
 
 
2- Ministério Público Federal disponibilizará na internet processos militares 
abertos contra presos políticos no período do regime militar 
De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, por decisão do Ministério Público 
Federal, serão divulgados na internet todos os processos militares abertos 
contra presos políticos no período do regime militar (1964-1985). A partir do mês 
de junho, cerca de um milhão de documentos começarão a ser digitalizados. A 
previsão é de que todos os documentos estejam disponíveis em 2012. Segundo 
a Folha, até o momento, os arquivos públicos existentes estão sob controle dos 
órgãos específicos, como o Superior Tribunal Militar, e em muitos deles os 
nomes dos envolvidos estão tarjados a fim de preservar as identidades. A 
proposta do Ministério Público Federal objetiva a disponibilização on-line dos 
documentos na integra. Para o coordenador do projeto, o Procurador da 
República Marlon Weichert, essa decisão surge do contexto em que o país 
busca tornar pública sua história. (Folha de S. Paulo – Brasil – 23/05/11) 
 
 
3- Estudantes criam campanha para incentivar a discussão a respeito da 
Comissão da Verdade                                  
Segundo o jornal Folha de S. Paulo, um grupo de estudantes de pós-graduação 
da Universidade de São Paulo (USP) iniciou na cidade de São Paulo uma 
campanha com o propósito de incitar a discussão em torno da criação da 



Comissão da Verdade. O projeto de lei para criar tal comissão tramita no 
Congresso Nacional e, se aprovado, possibilitará a investigação dos crimes 
ocorridos durante o regime militar (1964-1985). Dilma Rousseff, presidente da 
República, serviu de imagem estratégica aos cartazes dos estudantes, que 
continham a pergunta: "quem torturou Dilma Rousseff?". De acordo com os 
líderes dos movimentos, que não quiseram se identificar: "É preciso sensibilizar 
a sociedade ao processo de democratização e ao que foi a ditadura militar no 
Brasil”.  (Folha de S. Paulo – Poder – 24/05/11) 
 
 
4- Jornalista escreve sobre a importância do patrono da Marinha para o Brasil                                
Em coluna opinativa para o Jornal do Brasil, o jornalista Aristóteles Drummond 
ressaltou a importância e os valores do Almirante Tamandaré, Marquês do 
Império e patrono da Marinha. Ao transcrever um testamento do Almirante 
Tamandaré, Drummond enalteceu o “civismo, patriotismo, aula de moral e 
história” do oficial e destacou a importância de estudá-lo nas escolas. Além 
disso, enfatizou o prestígio da Marinha frente à população devido, também, ao 
exemplo dado por seu patrono (Jornal do Brasil – Opinião – 24/05/11) 
 
 
5- Supremo Tribunal Federal reafirma que concursos não podem restringir 
participação de candidatos 
De acordo com o periódico Jornal do Brasil, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
asseverou que os concursos públicos não podem vetar a participação de 
pessoas de estatura baixa, inclusive nos cargos para as Forças Armadas e 
polícias civis e militares, sem que essa exigência esteja prevista em lei e no 
edital do concurso. Segundo o STF, restrições deste tipo ferem o princípio de 
igualdade estabelecido no quinto artigo da Constituição brasileira. Quanto ao 
veto por idade, o STF afirmou que apenas leis sancionadas pelo Congresso 
Nacional podem fixar limites para concursos de admissão em carreiras militares. 
O Legislativo deve deferir até 31/12/11 uma lei que estabelece os critérios para 
ingresso nas Forças Armadas, bem como as circunstâncias de passagem do 
militar para a inatividade.  (Jornal do Brasil – Premium – 26/05/11) 
 
 
6- Coronel Ustra rebate artigo de Persio Arida publicado na revista “Piauí” 
Em coluna opinativa ao jornal Folha de S. Paulo, o coronel reformado do 
Exército, Carlos Alberto Brilhante Ustra, rebateu o artigo publicado na revista 
“Piauí” de abril, com o título “Rakudianai”, em que Persio Arida relata sua 
passagem pelo Destacamento de Operações de Informações de São Paulo 
(DOI-SP) por ter participado da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares 
(VAR-Palmares). De acordo com Ustra, Arida foi preso em 24/07/1970, cinco 
dias antes dele assumir o comando do DOI-SP. Ustra afirma que Arida ficou 
preso somente 42 dias e que a maioria dos fatos relatados no artigo da revista 
“Piauí” não ocorreu. O coronel reformado comentou que Arida foi honesto em 
afirmar que não sofreu tortura enquanto estava detido no DOI-SP, porém omitiu 
que Ustra depôs a seu favor junto a Justiça Militar. Outro fato que o coronel 
afirma ser improcedente é a transferência de Arida para o Rio de Janeiro, 
conforme dados do processo 2889, arquivado no Superior Tribunal Militar. (Folha 
de S. Paulo – Opinião – 27/05/11) 



 
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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