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1- Armas apreendidas, que seriam destruídas pelo Exército, foram roubadas 
2- Força Aérea dos Estados Unidos considera a compra de aeronave da Embraer 
3- Embraer negocia a venda de cargueiro à Portugal 
4- Avião da FAB foi usado para transportar ex-deputado acusado de receber 
propina 
 
 
1- Armas apreendidas, que seriam destruídas pelo Exército, foram roubadas 
De acordo com os periódicos Correio Braziliense, Folha de S. Paulo e O Estado 
de S. Paulo, no dia 17/06/17, foram roubadas de um Fórum na cidade de 
Diadema, em São Paulo, cerca de 391 armas – dentre as quais revólveres, 
pistolas, submetralhadoras e fuzil. As armas estavam armazenadas como provas 
de processos criminais e o Exército aguardava as sentenças para mobilizar as 
armas do local e destruí-las. A Folha ressaltou que os casos ocorreram após a 
parceria entre a Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça e o Exército, cujo 
objetivo é acabar com o armamento estocado nas 273 comarcas em São Paulo. 
Parte das armas de grosso calibre foram doadas para a polícia Civil e Militar, por 
meio de um acordo com a gestão do estado. Segundo O Estado e a Folha, o 
Tribunal de Justiça de São Paulo definiu, no dia 19/06/17, juntamente com 
representantes do Exército, Polícia Militar e Polícia Civil, um plano logístico para 
acelerar a destruição de armamentos guardados nas comarcas do estado. 
Segundo O Estado, o Tribunal de Justiça deseja que a destruição dos 
equipamentos seja feita semanalmente pelo Exército. (Correio Braziliense – 
Brasil – 19/06/17; Folha de S. Paulo – Cotidiano – 19/06/17; Folha de S. Paulo – 
Cotidiano – 20/06/17; O Estado de S. Paulo – Metrópole – 19/06/17; O Estado 
de S. Paulo – Metrópole – 20/06/17) 
 
 
2- Força Aérea dos Estados Unidos considera a compra de aeronave da Embraer 
Segundo o periódico O Estado de S. Paulo, a Força Aérea dos Estados Unidos 
avaliará, em julho de 2017, o avião de ataque A-29 Super Tucano, da Embraer 
Defesa e Segurança, visando a substituição do jato A-10 Javali utilizado 
atualmente. De acordo com o jornal, o teste poderá se converter na compra de 
mais de 120 unidades, totalizando um valor de U$ 1,2 bilhão. O periódico 
apontou o crescimento na demanda por aeronaves da classe do Super Tucano 
em regiões como África, América Latina, Ásia e Oriente Médio e ressaltou que o 
convite americano é um importante fator de prestígio para a Embraer. O 
periódico acrescentou que “o avião brasileiro é citado nos EUA em todos os 



principais estudos a respeito da troca do A-10 como opção para atender ao 
segundo viés do empreendimento: ‘ataque leve em território hostil de baixo 
risco’”. Outro fator que propiciaria vantagem ao modelo é o fato do A-29 já ter 
sido escolhido anteriormente pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, 
que comprou 20 aeronaves, num contrato de  US$ 428 milhões, para repassar 
ao Afeganistão. Assim, o Super Tucano já é fabricado nos Estados Unidos. (O 
Estado de S. Paulo – Economia – 19/06/17) 
 
 
3- Embraer negocia a venda de cargueiro à Portugal 
De acordo com o periódico O Estado de S. Paulo, a Embraer espera firmar a 
primeira venda do cargueiro KC-390 para Portugal. Atualmente, a venda está em 
processo de negociação, com a expectativa de espera de 90 dias. O diretor-
presidente da Embraer, Paulo Cesar de Souza Silva, afirmou que o fechamento 
do contrato representa um “acesso privilegiado” de seu produto à Organização 
do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e ao mercado europeu. (O Estado de S. 
Paulo – Economia – 19/06/17) 
 
 
4- Avião da FAB foi usado para transportar ex-deputado acusado de receber 
propina 
De acordo com o periódico O Estado de S. Paulo, um avião da Força Aérea 
Brasileira (FAB) transportou, no dia 27/04, o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, 
que foi filmado carregando uma mala contendo R$ 500 mil, dinheiro apontado 
como propina. A aeronave foi solicitada pelo ministro das Cidades, Gilberto 
Kassab e saiu do Distrito Federal com destino ao Aeroporto de Congonhas na 
cidade de São Paulo.  (O Estado de S. Paulo – Política – 23/06/17).   
 
 
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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