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1- Demétrio Magnoli criticou Mino Carta por ter apoiado o regime militar  
Em coluna opinativa para o jornal Folha de S. Paulo, o jornalista e geógrafo 
Demétrio Magnoli criticou o jornalista Mino Carta por ter apoiado o regime 
militar (1964-1985) em publicações da revista Veja em 1970. Magnoli afirmou  
que está respondendo aos editoriais da revista Carta Capital nos quais Carta 
nega ter apoiado o regime e apontou a contradição de Carta, que afirmou ter 
usado ironia nas publicações. Magnoli indicou diversas edições da revista Veja 
que consagraram o apoio ao regime militar e ressaltou que, apesar de Carta 
não ter escrito diretamente nenhuma das reportagens, era encarregado da 
direção da revista. (Folha de S. Paulo - Poder - 19/04/14) 
 
 
2- Oscar Vilhena Vieira criticou o emprego de Forças Armadas em problemas 
internos do país 
Em coluna opinativa para o jornal Folha de S. Paulo, Oscar Vilhena Vieira, 
diretor da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV),  ressaltou 
a importância da adoção da lei para a democracia, ou seja, o Estado 
Democrático de Direito e criticou o emprego das Forças Armadas em 
problemas internos. Tendo em vista que o Brasil teve o maior número de 
homicídios entre os países pesquisados pela Organização das Nações Unidas 



(ONU) em 2012, Vieira criticou o fato de, nos últimos 30 anos, todos os 
presidentes democraticamente eleitos terem evitado maiores responsabilidades 
em relação à segurança dos cidadãos. Segundo Vieira, “convocar as Forças 
Armadas é mais uma confissão da omissão em responder democraticamente 
ao problema da segurança do que a responsabilidade em enfrentá-lo”. (Folha 
de S. Paulo - Cotidiano - 19/04/14) 
 
 
3- Ives Gandra expôs sua visão a respeito do regime militar em artigo opinativo 
Em coluna  opinativa  para o jornal O Estado de S. Paulo, o jurista e escritor  
Ives Gandra da Silva Martins criticou a falta de atuação da Comissão Nacional 
da Verdade em relação aos “crimes dos que pegaram em armas” e enumerou 
“algumas ‘mentiras verdades’ dos adeptos de Fidel Castro recém-convertidos à 
democracia”. De acordo com Gandra , a primeira verdade seria que os militares 
apenas atenderam ao clamor popular ao tomar o poder em 1964. A segunda 
seria o fato de que 429 opositores do regime morreram enquanto os 
guerrilheiros mataram cerca de 119 pessoas. Em terceiro lugar foi ressaltado 
que, apesar da ideia de que o regime militar (1964-1985) prejudicou idealistas 
que queriam o bem do Brasil, mais de 40 mil  pessoas foram indenizadas com 
a importância de R$ 3,4 bilhões. Em quarto lugar, Gandra  afirmou que a visita 
da presidenta da República, Dilma Rousseff, a Fidel Castro, o apoio a Nicolás 
Maduro e a contratação de médicos cubanos para o programa Mais Médicos 
indicam uma “atração inequívoca por regimes que ferem os ideais 
democráticos”. Por fim,  Gandra defendeu que o Brasil avançou durante o 
regime militar, estando entre as dez maiores economias do mundo, tendo, no 
entanto, regredido nos últimos anos. (O Estado de S. Paulo - Espaço Aberto - 
19/04/14) 
 
 
4- Exército foi enviado para policiar cidades da Bahia 
De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, 6 mil homens da Força Nacional 
de Segurança e do Exército foram enviados  à Bahia para policiar as principais 
cidades do estado. Tal medida se deveu à greve dos Policiais Militares (PM) 
pelo período de dois dias. Segundo o jornal, houve uma onda de saques e 
violência: dados da Secretaria de Segurança Pública apontaram que  
ocorreram seis vezes mais homicídios no período de greve, além de aumento 
no número de veículos roubados. Apesar do fim da greve, o governador Jaques 
Wagner anunciou que as tropas permaneceriam na Bahia até o dia 21/04/14. O 
deputado estadual e capitão da PM Tadeu Fernandes afirmou que a 
permanência das tropas nas ruas após o fim da greve é proposital, pois tudo 
leva a crer que o governador considerava a possibilidade de haver uma nova 
greve após a prisão do vereador Marco Prisco, líder da greve. (O Estado de S. 
Paulo - Metrópole - 19/04/14) 
 
 
5- Militares atuam no Complexo de Favelas da Maré 
Segundo o jornal Correio Braziliense, tropas e blindados dos estados do Rio 
Grande do Sul e do Paraná reforçarão  a segurança do Complexo de Favelas 
da Maré, na cidade do Rio de Janeiro, a partir do dia 31/05/14. O general de 
brigada Mauro Sinott Lopes, comandante da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, 



localizada em Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul, assumirá o 
comando da Força de Pacificação. As tropas permanecerão na cidade até o fim 
de julho, sob responsabilidade do Comando Militar do Sul, e terão a estrutura 
de uma Brigada, com 2.100 homens. O jornal relembrou a utilização de tropas 
do Sul do país para conter distúrbios, como por exemplo, na quarta campanha 
da Guerra de Canudos, sob comando do general Carlos Machado Bittencourt. 
Segundo o Correio, a Força de Pacificação que atua no Complexo da Maré foi 
alvo de quatro ações criminosas entre os dias 20 e 21/04/14. Em uma das 
ações, um motociclista disparou contra homens do Exército na Vila dos 
Pinheiros. Os militares não revidaram, pois o atirador teria usado crianças 
como escudo. (Correio Braziliense - Política - 20/04/14; Correio Braziliense - 
Brasil - 22/04/14) 
 
 
6- Comissão Nacional da Verdade apura cooperação entre regimes militares 
brasileiro e chileno 
De acordo com o periódico O Estado de S. Paulo, a Comissão Nacional da 
Verdade chegou à cidade de Santiago, no Chile, no dia 19/04/14, com o 
objetivo de analisar a cooperação entre os regimes militares chileno e 
brasileiro. A equipe, comandada pelo cientista político Paulo Sérgio Pinheiro, 
pretende conhecer o trabalho das duas comissões feitas pelo Chile e levantar 
documentos que comprovem a cooperação iniciada logo depois do golpe que 
derrubou o então presidente chileno Salvador Allende, em 1973. Como 
exemplo do embrião de uma cooperação entre os dois regimes, um documento 
mostra que o ministério das Relações Exteriores do Brasil tinha uma lista de 
brasileiros presos no país desde 1973. Tal documento, segundo o advogado e 
um dos prisioneiros Vitório Sorotink, “é uma prova de que a embaixada do 
Brasil tinha conhecimento do que estava acontecendo com os brasileiros. Mas 
a ação deles não foi de proteger o cidadão brasileiro, foi de passar informações 
para o governo militar". (O Estado de S. Paulo - Política - 20/04/14) 
 
 
7- Professor defende a manutenção da Lei da Anistia  
Em coluna opinativa ao periódico O Estado de S. Paulo, Denis Rosenfield, 
professor de filosofia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, defendeu 
que as notícias publicadas em ocasião dos 50 anos da tomada de poder pelos 
militares em 1964 possuem como objetivo político a revogação da Lei da 
Anistia (1979). Segundo o docente, a transição democrática no Brasil ocorreu 
de forma pacífica devido à Lei da Anistia, que constituiu um “grande acordo 
nacional”. Rosenfield alegou que a Anistia não impede que os crimes 
cometidos sejam apurados, desde que abarquem tanto os cometidos pelos 
militares quanto por aqueles que participaram da resistência ao regime militar 
(1964-1985). Para o professor, os crimes cometidos pela esquerda 
“revolucionária” estão à margem das investigações realizadas atualmente 
sobre o período. Rosenfield concluiu que a revisão da Lei da Anistia seria a 
quebra de um contrato que está na “raiz” da democracia brasileira. (O Estado 
de S. Paulo - Opinião - 21/04/14) 
 
 



8- General analisa ocupação do Complexo de Favelas da Maré e a compara 
com à atuação no Haiti 
Em entrevista para o jornal Folha de S. Paulo, o general Roberto Escoto 
declarou que a missão de ocupar o complexo de 15 favelas da Maré, na cidade 
do Rio de Janeiro, é mais complicada do que coordenar as operações da Força 
de Paz no território do Haiti. Segundo Escoto, é natural que haja resistência a 
partir da redução do movimento do tráfico: em 12 dias a tropa já sofreu 20 
ataques de traficantes. O general ressaltou que as patrulhas têm orientação de 
buscar o contato com a população, e não o confronto. Ao comparar as missões 
no Rio de Janeiro e no Haiti, Escoto destacou que as facções criminosas da 
Maré são mais numerosas e melhor equipadas do que as gangues que 
atuaram no Haiti. Ao ser questionado se o Exército deveria atuar na segurança 
pública, respondeu que as Forças Armadas estão preparadas para esse tipo de 
operação. (Folha de S. Paulo - Cotidiano - 22/04/14) 
 
 
9- Consórcio Libra e Triunfo adquiriu a concessão do Arsenal de Guerra do 
Exército 
De acordo com a colunista Sonia Racy do jornal O Estado de S. Paulo, o 
consórcio Libra e Triunfo adquiriu a concessão do Arsenal de Guerra do 
Exército, composto de 60 mil m² na zona portuária do Rio de Janeiro, 
pertencente ao Comando Militar do Leste. O preço será R$ 500 mil por mês 
durante 20 anos. (O Estado de S. Paulo - Caderno 2 - 22/04/14) 
 
 
10- Comissão da Verdade da Universidade de São Paulo planeja memorial 
para suas vítimas  
Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a Comissão da Verdade da Universidade 
de São Paulo (USP) pretende fazer um memorial na Cidade Universitária em 
homenagem aos alunos, professores e funcionários mortos, desaparecidos ou 
perseguidos durante o regime militar (1964-1985). A coordenadora da 
comissão, Janice Theodoro da Silva, criará uma lista com todas as vítimas. 
(Folha de S. Paulo – Política – 23/04/14) 
 
 
11- Comissão Nacional da Verdade concluiu que  a morte do ex-presidente da 
República Juscelino Kubitschek foi acidental 
Segundo os jornais Correio Braziliense,  Folha de S. Paulo e O Estado de S. 

Paulo, no dia 22/04/14, a Comissão Nacional da Verdade (CNV) apresentou 
um relatório afirmando que o ex-presidente da República Juscelino Kubitschek 
e seu motorista, Geraldo Ribeiro, faleceram em decorrência de um acidente de 
trânsito ocorrido no dia 22/08/1976, na Rodovia Presidente Dutra, na cidade de 
Resende, estado do Rio de Janeiro. Esse relatório foi baseado em provas 
materiais e laudos feitos por 15 peritos dos estados do Rio de Janeiro, São 
Paulo e Minas Gerais nos anos de 1970 e 1980 que contrariam o relatório feito 
pela Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo que alegava ter 
encontrado 103 “indícios” de que Kubitschek e seu motorista foram vítimas de 
homicídio doloso, com intenção de matar, por militares. Segundo a Folha, a 
conclusão do relatório mostra que o acidente ocorreu em “circunstancias que 
não se pode materialmente precisar”, e que o material metálico encontrado no 



crânio de Geraldo Ribeiro era um cravo utilizado para fixar o revestimento de 
caixões e não um projétil de arma de fogo como suspeitava a comissão da 
paulistana. O presidente da Comissão da Verdade da Câmara Municipal de 
São Paulo demonstrou surpresa com a conclusão do grupo nacional,  ressaltou 
que houve falhas no relatório e declarou que convocará uma reunião para 
“confrontar item por item de cada relatório”. Além disso, o presidente ressaltou 
que a  comissão paulistana não foi consultada sobre o caso. Já o coordenador 
da CNV, Pedro Dallari, afirmou que, para a organização, o episódio da morte 
de Kubitschek está encerrado. (Correio Braziliense - Política - 23/04/14; Folha 
de S. Paulo - Poder - 23/04/14; O Estado de S. Paulo - Política - 23/04/14) 
 
 
12- Suboficial da Marinha é absolvido pelo incêndio da Estação Antártica 
Comandante Ferraz 
Conforme publicado nos jornais Correio Braziliense e O Estado de S. Paulo, a 
Justiça Militar absolveu, em primeira instância, o suboficial da Marinha Luciano 
Gomes Medeiros, acusado de ter provocado o incêndio que causou a morte de 
dois militares e destruiu grande parte da Estação Antártica Comandante Ferraz 
(EACF), em fevereiro de 2012. O suboficial foi absolvido do crime de incêndio 
culposo - sem caráter intencional - por quatro votos a um. Segundo os jornais, 
o Ministério Público Militar (MPM) acusou Medeiros de ter sido imprudente 
enquanto reabastecia dois tanques de óleo diesel que alimentavam os 
geradores de energia da EACF, pois durante a operação, que dura cerca de 30 
minutos, o suboficial teria se ausentado por um período de 10 a 15 minutos 
para participar de uma confraternização na base. De acordo com as perícias 
realizadas no local, a operação de transferência de combustível não se 
concluiu em tempo hábil, o que ocasionou o transbordamento de tanques 
menores, resultando no incêndio provocado pelo contato do óleo com o 
gerador aquecido. Durante o acidente, dois militares que tentavam apagar as 
chamas morreram. Segundo o Correio, o MPM considerou que Medeiros agiu 
com negligência e o acusou de homicídio culposo, mas a Justiça Militar 
entendeu não haver provas suficientes para incriminá-lo. De acordo com O 

Estado, o juiz auditor Frederico Veras, no entanto, leu um laudo da Polícia 
Federal em que apontava que uma válvula de um dos tanques de combustão 
não estava totalmente fechada, mas isso não causaria uma vazão suficiente 
para provocar o incêndio. A promotora do MPM, Ione de Souza Cruz, avaliou a 
absolvição como equivocada, pois "nos autos do processo há 4 laudos que 
demonstram um descuido muito grande por parte dele (Medeiros)". Além disso, 
Cruz destacou que a conduta culposa de Medeiros resultou na morte de duas 
pessoas e declarou que recorrerá da decisão ao Superior Tribunal Militar. 
(Correio Braziliense - Brasil - 24/04/14; O Estado de S. Paulo - Metrópole -
24/04/14) 
 
 
13- Força Aérea Brasileira encontra aeronave civil desaparecida há mais de um 
mês no estado Pará 
De acordo com o periódico Folha de S. Paulo, a Força Aérea Brasileira (FAB) 
localizou, na tarde do dia 22/04/14, a aeronave bimotor que havia desaparecido 
no dia 18/03/14 no estado do Pará. Segundo o jornal, a aeronave, que levava 
cinco pessoas, foi encontrada em um local de difícil acesso, acerca de 20 



quilômetros a noroeste da cidade de Jacareacanga, não havendo informações 
sobre as vítimas. (Folha de S. Paulo - Cotidiano - 24/04/14) 
 
 
14 Trinta anos da emenda Diretas Já 
No dia 25/04/13, os periódicos Correio Braziliense e Folha de S. Paulo, 
noticiaram que há exatos trinta anos a emenda que pedia a volta das eleições 
diretas para presidente da República havia sido rejeitada pelo Congresso 
Nacional. Segundo os jornais, houve 298 votos a favor do projeto, apenas 22 a 
menos que o necessário para aprová-lo. Em declaração para o Correio, o 
senador Pedro Simon afirmou que o texto “estava adormecido nas gavetas do 
Congresso”, e continuaria assim se não fosse pelo movimento Diretas Já. O 
secretário-geral da Mesa e servidor da Casa na época, Mozart Vianna, relatou 
ao Correio o clima de tensão que foi estabelecido na ocasião. Segundo Vianna, 
as entradas da cidade estavam vigiadas e o Congresso cercado por tropas 
militares, devido ao “estado de emergência” instituído pelo governo dias antes 
da votação. (Correio Braziliense - Política - 25/04/14; Folha de S. Paulo - Poder 
- 25/04/14) 
 
 
SITES DE REFERÊNCIA 
  
 
Correio Braziliense – www.correioweb.com.br 
Folha de S. Paulo – www.folhaonline.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 do Correio Brasiliense e O Estado de S. Paulo não são 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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