
1- Comandante da Marinha afirmou que os militares cumprem rigorosamente os 
deveres constitucionais independente da crise 
2- Ministério Público Federal pediu arquivamento do processo criminal sobre a morte 
da onça-pintada que estava sob guarda do Exército 
3- Governo de Portugal iniciou negociações para a compra de 5 aeronaves KC-390  
4- Exército aguarda autorização da Casa Civil para iniciar montagem de abrigos 
provisórios para acolhimento de imigrantes venezuelanos 
5- Famílias de soldados mortos em treinamento criticaram a falta de transparência 
das investigações militares do Exército 
6- PEC quer subordinar forças de segurança pública e militares da reserva as 
Unidades da Federação 
  
1- Comandante da Marinha afirmou que os militares cumprem rigorosamente os 
deveres constitucionais independente da crise  
Segundo os periódicos Correio Braziliense e Estado de S. Paulo, o comandante da 
Marinha, almirante Eduardo Bacelar Lear Ferreira, durante as comemorações do Dia 
da Batalha Naval do Riachuelo, em Brasília, capital federal, afirmou que, apesar da 
gravidade da crise política, os militares devem manter a “hierarquia e disciplina” e 
cumprir seus deveres constitucionais. Ferreira requisitou a manutenção dos recursos 
da Marinha para a defesa do país. Em entrevista, o ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, afirmou que o presidente da República, Michel Temer, “tem mantido a 
governabilidade”. Jungmann reiterou que “as Forças Armadas têm missão de Estado 
e constitucional, por isso não nos cabe entrar neste tipo de debate (político)”. 
(Correio Braziliense – Política – 10/06/17; O Estado de S. Paulo – Política – 
10/06/17)  
 
2- Ministério Público Federal pediu o arquivamento do processo criminal sobre a 
morte a onça-pintada que estava sob guarda do Exército 
De acordo com o periódico Folha de S. Paulo, o Ministério Público Federal do 
Amazonas pediu o arquivamento do processo criminal que responsabilizava o 
Exército pela morte da onça-pintada Juma, ocorrida na cidade de Manaus, na 
ocasião da passagem da tocha olímpica. O inquérito realizado pela Polícia Federal 
afirmou que não há provas suficientes para manter a denúncia. O veterinário e 
professor da Universidade de Santo Amaro, Celso Martins, afirmou que houve um 
crime ambiental e que o caso foi “abafado” devido ao envolvimento do Exército. A 
veterinária, Cláudia Adania, por outro lado, afirmou não haver motivo para 
criminalizar os militares pela morte do animal. O pedido de arquivamento do 
processo está em análise pela Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério 
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Público Federal de Brasília, capital federal.  (Folha de S. Paulo – Esportes – 
10/06/17) 
   
3- Governo de Portugal iniciou negociações para a compra de 5 aeronaves KC-390  
De acordo com os periódicos O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, o governo 
de Portugal iniciou as negociações finais para a aquisição de cinco aeronaves de 
transporte logístico, KC-390, produzidas pela Embraer. As aeronaves substituirão a 
frota de C-130 Hércules americanos, utilizados pela Força Aérea de Portugal. O 
valor da encomenda e o prazo para entrega ainda estão em negociação. De acordo 
com o periódico, o KC-390 é o maior avião já desenvolvido no Brasil. Mais de 50 
empresas participam do projeto, incluindo parcerias da Argentina, de Portugal e da 
República Tcheca. No ano de 2014, a Força Aérea Brasileira assinou um pedido de 
aquisição de 28 aeronaves, que serão entregues ao longo de doze anos. Os 
cargueiros KC-390 assumirão todas as missões realizadas pelos C-130 Hércules, 
como lançamento de paraquedistas, transporte de tropas e de cargas, busca e 
combate a incêndios, remoção de feridos e ações humanitárias. De acordo com a 
Folha, o negócio com Portugal é estratégico para a Embraer porque o país é 
integrante da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Segundo o 
periódico, outro membro da OTAN, a Alemanha, já demonstrou interesse em adquirir 
o KC-390. (O Estado de S. Paulo – Economia – 10/06/17; Folha de S. Paulo – 
Mercado – 13/06/17) 
  
4- Exército aguarda autorização da Casa Civil para iniciar montagem de abrigos 
provisórios para acolhimento de imigrantes venezuelanos  
Segundo o periódico O Estado de S. Paulo, o Exército está organizando a 
montagem de pelo menos 40 barracas no município de Pacaraima, no estado de 
Roraima. Os abrigos temporários serão dispostos para o acolhimento de 
venezuelanos que diariamente cruzam a fronteira com o Brasil. Segundo o 
comandante do Exército em Roraima, general Gustavo Dutra, o Exército possui 
“condições de montar o abrigo provisório em 30 ou 40 dias”. A montagem aguarda a 
liberação de 800 mil reais por parte do Ministério da Casa Civil. Segundo O Estado, 
esse custo refere-se aos futuros gastos com a preparação do terreno onde os 
abrigos serão colocados, e a construção de um barracão, em que funcionará um 
centro de triagem e atendimento aos imigrantes. (O Estado de S. Paulo – 
Internacional – 11/06/17)  
  
5- Famílias de soldados mortos em treinamento criticaram a falta de transparência 
das investigações militares do Exército 
Segundo o periódico Folha de S. Paulo, familiares de quatro soldados que morreram 
em treinamentos do Exército criticaram o silêncio da Força em relação aos óbitos. 
No mês de abril de 2017, quatro militares morreram em duas atividades de 
treinamento promovidas pelo Exército nos municípios de Barueri, na região 
metropolitana de São Paulo, e Marabá, no estado do Pará. As famílias das vítimas 
contestaram a falta de informações das circunstâncias das mortes e a falta de 
transparência das investigações militares. Para o diretor do grupo Tortura Nunca 
Mais, Lúcio França, o assunto demonstra um problema das investigações militares, 
pois o próprio Exército realiza a investigação e a perícia. Segundo a Folha, o 
advogado da família do sargento Daniel Pockzwardowski foi impedido de 
acompanhar o inquérito. Em nota, o Exército afirmou que não compactua com 
quaisquer tipos de excessos, como castigos físicos e outros desvios de conduta que 



possam infringir a integridade de seus membros, mas não informou prazos ou 
conclusões acerca das investigações. (Folha de S. Paulo – Cotidiano – 12/06/17)  
 
6- PEC quer subordinar forças de segurança pública e militares da reserva às 
Unidades da Federação 
De acordo com o periódico Correio Braziliense, o deputado federal, Laerte Bressa, 
reuniu a assinatura de outros 193 correligionários para a criação da Proposta de 
Emenda à Constituição 336/17 que avalia a subordinação das forças de segurança 
pública, juntamente com forças auxiliares e de reserva do Exército aos governadores 
de cada Estado, com exceção das forças de segurança pública do Distrito Federal, 
que permaneceriam sobre a esfera da União. (Correio Braziliense – Cidades – 
16/06/17)  
  
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 Braziliense 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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