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1- Ex-presidenta da República Argentina criticou uso das Forças Armadas na 
capital federal do Brasil 
2- Periódico comentou o aumento da demanda das Forças Armadas por recursos 
humanos  
3- Colunista criticou o emprego das Forças Armadas em Brasília 
4- Sistema de aposentadoria de militares poderá mudar 
5- Ministro da Defesa comentou sobre ampliação da base de Alcântara 
6- Brasil enviou último contingente para missão de paz da ONU no Haiti 
 
 
1- Ex-presidenta da República Argentina criticou uso das Forças Armadas na 
capital federal do Brasil 
De acordo com o periódico Folha de S. Paulo, a ex-presidenta da República 
Argentina, Cristina Kirchner, em entrevista para o Canal C5N, criticou a decisão 
do presidente da República do Brasil, Michel Temer, de empregar as Forças 
Armadas para proteger prédios públicos de manifestantes na capital federal 
Brasília. (Folha de S. Paulo – Mundo – 27/05/17) 
 
 
2- Periódico comentou o aumento da demanda das Forças Armadas por recursos 
humanos  
O periódico Correio Braziliense comentou o aumento no número de concursos 
públicos para a composição do quadro de servidores das Forças Armadas. De 
acordo com o presidente da Associação Nacional de Proteção e Apoio aos 
Concursos, Marco Aurélio de Araújo Júnior, há uma tendência de aumento na 
demanda por recursos humanos em razão de um maior número de 
aposentadorias de militares. De acordo com o periódico, há 2.203 vagas abertas 
no Exército, na Força Aérea e na Marinha. (Correio Braziliense – Trabalho e 
Formação Profissional – 28/05/17) 
 
 
3- Colunista criticou o emprego das Forças Armadas em Brasília 
Em coluna opinativa para o periódico Folha de S. Paulo, o jornalista Elio Gaspari 
classificou a decisão de convocar as Forças Armadas para a contenção das 
manifestações na capital federal Brasília no dia 24/05/17 como “baderna”. O 
colunista criticou a divergência entre o pedido do presidente da Câmara dos 



Deputados, Rodrigo Maia, pela mobilização da Força Nacional de Segurança 
Pública, e o decreto assinado pelo presidente da República, Michel Temer, que 
convocou as Forças Armadas sob a prerrogativa da Garantia da Lei e da Ordem. 
(Folha de S. Paulo – Poder – 28/05/17) 
 
 
4- Sistema de aposentadoria de militares poderá mudar 
Segundo o periódico Folha de S. Paulo, a legislação sobre a aposentadoria de 
militares pode sofrer mudança por lei ordinária. O jornal informou que cerca de 
160 mil militares recebem aposentadoria, e que o valor do benefício concedido a 
militares é, em média, sete vezes maior que o que é recebido por um trabalhador 
do setor privado. (Folha de S. Paulo – Folhainvest – 29/05/2017) 
 
 
5- Ministro da Defesa comentou sobre ampliação da base de Alcântara 
De acordo com o periódico Folha de S. Paulo, foi retomado na Casa Civil o debate 
sobre a ampliação do Centro de Lançamento de Alcântara, situado no estado do 
Maranhão. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que há um acordo com 
a comunidade quilombola para a cessão de 12 mil hectares para a expansão do 
Centro. A ampliação tem como objetivo aumentar a quantidade de plataformas 
para lançamento de satélites, possibilitando que o Brasil estabeleça acordos de 
uso da base com outros países. Segundo Jungmann, Estados Unidos, Israel, 
Rússia e França demonstraram interesse em usar o centro. De acordo com o 
ministro, a base desperta interesse devido a sua localização, que torna os custos 
de lançamento menores comparados a outros centros. Estão em curso, além da 
ampliação, medidas como a revisão da governança de base, que atualmente é 
dividida entre diversos órgãos. (Folha de S. Paulo – Poder – 01/06/17) 
 
 
6- Brasil enviou último contingente para missão de paz da ONU no Haiti 
De acordo com o periódico O Estado de S. Paulo, 250 militares do 26º Contingente 
enviado para a Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti (Minustah) 
embarcaram para a última fase da missão de paz, com o objetivo de realizar a 
transição do controle de segurança para as autoridades locais. Segundo o Estado, 
o contingente brasileiro atual no país é de 970 militares, entre homens e mulheres, 
sendo 639 do Exército, 181 da Marinha, 30 da Aeronáutica e 120 civis. O ministro 
da Defesa, Raul Jungmann, declarou que a Organização das Nações Unidas 
(ONU) reafirmou o interesse no engajamento das Forças Armadas brasileiras em 
outras missões, em especial na África Oriental. Jungmann considerou provável 
que as tropas sejam designadas para a República Centro Africana, o que, na visão 
do ministro, exigiria um tipo de trabalho diferente por tratar-se de uma missão na 
qual os militares teriam que impor a pacificação, ainda que com uso da força. O 
periódico destacou algumas das baixas sofridas pelo contingente brasileiro, como 
a morte do general Urano Bacellar em 2006, e do general José Jaborandy Filho, 
em 2015. Além dos comandantes, outros 16 militares perderam a vida durante o 
terremoto que devastou o país em 2010. (O Estado de S. Paulo – Internacional – 
02/06/17)   
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*Informamos que as colunas opinativas da Folha de S. Paulo e o conteúdo na 
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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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