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1- Brasileiro assumirá a posição de secretário-geral da Escola Sul-Americana 
de Defesa 
2- Operação da Polícia Federal prendeu 21 suspeitos de falsificação de 
documentos 
 
 
1- Brasileiro assumirá a posição de secretário-geral da Escola Sul-Americana 
de Defesa 
Em entrevista ao periódico Correio Braziliense, Antônio Jorge Ramalho, 
assessor especial do Ministério da Defesa e professor na Universidade de 
Brasília (UnB), que assumirá pelos próximos 2 anos o posto de secretário-geral 
da Escola Sul-Americana de Defesa (Esude), órgão recém-criado pela União 
de Nações Sul-Americanas (Unasul), falou sobre os objetivos e os desafios de 
sua nova função. Segundo Ramalho, o objetivo da Esude é estruturar o 
trabalho de instituições militares na região e difundir a concordância multilateral 
nas questões estratégicas, estabelecendo “os interesses da América do Sul” 
através do diálogo e da pacificidade característica da região. Apesar de afirmar 
que a criação da Esude não se deu como uma forma de distanciar-se da 
Escola Militar Americana, assuntos relacionados à segurança cibernética, como 
a questão da espionagem realizada pela Agência de Segurança Nacional 
(NSA) dos Estados Unidos, estão entre as prioridades definidas pelos 12 
países que fazem parte da Unasul. Outros pontos que a Esude destacará são 
“questões de gênero no âmbito militar, relações entre civis e militares, resposta 
a desastres naturais e operações de paz”. Ramalho afirmou haver um mandato 
para o estabelecimento de um projeto promovendo uma “cultura de defesa 
conjunta” com base na confiança, na troca de experiências e no diálogo a 
respeito de possíveis desafios e dificuldades, incentivando, assim, “o 
desenvolvimento de tecnologias e o compartilhamento de estruturas 
produtivas” através de informações que direcionem o processo de tomada de 
decisão conjunta. Ramalho afirmou também que a finalidade da Esude é de 
“contribuir para que haja uma compreensão melhor de como cada um dos 12 
países enxerga o emprego das Forças Armadas no combate a crimes 
transfronteiriços” e em assuntos relacionados à segurança nacional. Quanto à 
participação brasileira, o futuro secretário-geral afirmou ser “natural” a escolha 
de um brasileiro para desenvolver essa nova operação devido ao fato de o país 
promover uma “convivência pacífica” e diplomática com os seus vizinhos, o que 
facilitaria a construção de uma ideologia compartilhada. (Correio Braziliense – 
Mundo – 11/05/15) 
 
 
2- Operação da Polícia Federal prendeu 21 suspeitos de falsificação de 
documentos 
De acordo com o jornal Correio Braziliense, no dia 13/05/15, a Operação 
Inocentes, organizada pela Polícia Federal, prendeu 21 pessoas acusadas de 



fraudar documentos emitidos pela Marinha para a regulamentação de 
aquaviários na Região da Amazônia. Entre os detidos, estão 8 militares da 
Marinha, que por se tratar de crime comum, serão afastados de suas funções e 
ficarão a disposição do Poder Judiciário. Segundo o Correio, a quadrilha foi 
acusada de “falsificação e uso de documento público, corrupção ativa e 
passiva, falsidade ideológica, tráfico de influência e organização criminosa”. A 
Operação Inocentes foi iniciada no mês de outubro de 2014, devido a 
denúncias da Marinha a respeito de cadernetas falsas que haviam sido 
apreendidas. (Correio Braziliense – Brasil – 13/05/15) 
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* 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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