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1- Cabo Anselmo publicou um livro contando sua versão sobre o que ocorreu 
durante o regime militar 
2- Colunistas comentaram a visita da presidenta da República Dilma Rousseff 
aos Estados Unidos 
3- Jogos Desportivos do Exército iniciaram competição 
4- Acordos na área de Defesa foram assinados entre Brasil e Estados Unidos 
5- Força Aérea Brasileira afasta controlador de tráfego aéreo após risco de 
colisão 
6- Forças Armadas deixaram o Complexo de Favelas da Maré 
7- Ponte com nome de ex-presidente militar será rebatizada em Brasília 
 
 
1- Cabo Anselmo publicou um livro contando sua versão sobre o que ocorreu 
durante o regime militar 
Segundo o jornal Folha de S. Paulo, chegou às livrarias do país o livro “Minha 
Verdade”, de autoria de José Anselmo dos Santos, conhecido por Cabo 
Anselmo. Na obra, Santos relatou a respeito da sua participação na militância 
de esquerda contra o regime militar (1964-1985) e sua posterior mudança de 
lado. Segundo o jornal, Anselmo foi responsável por delatar ao menos 11 ex-
colegas de militância, incluindo sua então namorada, morta pelos militares. 
(Folha de S. Paulo – Ilustrada – 27/06/15) 
 
 
2- Colunistas comentaram a visita da presidente da República Dilma Rousseff 
aos Estados Unidos 
Em coluna opinativa para o jornal O Estado de S. Paulo, o presidente do 
Centro Brasileiro de Relações Internacionais, Luiz Augusto de Castro Neves, 
comentou a visita da presidenta da República Dilma Rousseff aos Estados 
Unidos. De acordo com Neves, a viagem, originalmente agendada para outubro 
de 2013, e adiada em função das revelações sobre a espionagem 
estadunidense, representou, segundo o Ministério de Relações Exteriores, “a 
retomada do diálogo político bilateral no mais alto nível”. Em passagem por 
Washington, Rousseff encontrou-se com o presidente estadunidense para 
tratar, dentre outros temas, a retomada da cooperação em matéria de Defesa. 
Neves lembrou que o acordo anterior entre os países sobre cooperação militar 
foi denunciado pelo general Ernesto Geisel, na década de 1970, como 
represália à divulgação de um relatório sobre violações de Direitos Humanos 
no Brasil. Segundo o colunista, há convergência de interesses entre os países, 
que se beneficiarão da cooperação em diversos setores. O periódico Folha de 
S. Paulo, no dia 28/06/15, relembrou a visita do general Emílio Garrastazu 
Médici, presidente durante o regime militar brasileiro (1964-1985), aos Estados 
Unidos, em 1971. Segundo o periódico, no mesmo ano Rousseff foi presa pela 
Operação Bandeirante (Oban). De acordo com a Folha, assim como Medici, a 



presidenta hospedou-se no anexo da Casa Branca, Blair House. (Folha de S. 
Paulo – Mundo – 28/06/15; O Estado de S. Paulo – Espaço Aberto – 27/06/15) 
 

 

3- Jogos Desportivos do Exército iniciaram competição 
Segundo o periódico Correio Braziliense, os Jogos Desportivos do Exército 
(JDE), realizados a cada dois anos e considerados o maior evento do Exército 
brasileiro, iniciaram-se no dia 29/06/15 no Setor Militar Urbano (SMU) do 
Comando Militar do Planalto (CMP), em que se inserem o Distrito Federal, o 
Triângulo Mineiro e os estados de Goiás e Tocantins. Os 8 Comandos Militares 
brasileiros disputam entre si prêmios individuais, por equipe e para o Comando 
que se classificar em primeiro lugar geral na competição. Os melhores atletas 
serão selecionados para disputarem os Jogos Mundiais Militares que ocorrerão 
em outubro de 2015 na Coreia do Sul. O Setor Militar do CMP, localizado na 
capital federal Brasília, foi escolhido para sediar o evento devido a sua 
infraestrutura e à inauguração de um novo ginásio, onde aconteceram os jogos 
de basquete, que ficará à disposição, posteriormente, para partidas entre 
equipes de fora do Exército. De acordo com o jornal, há, além dos 500 
esportistas participantes, 500 militares responsáveis pela organização e 
execução do evento, que terá seu encerramento no dia 06/07/15. (Correio 
Braziliense – Superesportes – 29/06/15) 
 

 

4- Acordos na área de Defesa foram assinados entre Brasil e Estados Unidos 
Segundo os jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, o presidente 
dos Estados Unidos Barack Obama manifestou sua satisfação com relação aos 
acordos bilaterais anunciados na área de defesa, de interesse de seu país. 
Segundo O Estado, a presidenta da República Dilma Rousseff enviou ao 
Congresso Nacional, antes da viagem, os acordos de Cooperação em Defesa e 
Geral sobre a Segurança de Informações Militares (GSOMIA, em inglês), 
assinados no ano de 2010, para serem ratificados. Os tratados autorizariam “a 
troca de informações sigilosas, a cooperação em tecnologia e a ampliação da 
possibilidade de venda de equipamento militar”, principalmente no setor 
aeroespacial. De acordo a Folha, o ministro da Defesa, Jaques Wagner, e o 
secretário de Defesa estadunidense, Ashton Carter, assinaram no dia 29/06/15 
dois acordos que objetivam “aumentar a parceria tecnológica e a troca de 
informações” entre Brasil e Estados Unidos. Segundo o jornal, as negociações 
começaram em 2010, mas aguardavam aprovação do Congresso brasileiro, o 
qual vinha sendo pressionado por Wagner para que o acordo fosse ratificado 
antes da viagem oficial da presidenta aos Estados Unidos. Um dos acordos 
permitirá “treinamentos conjuntos, cursos e estágios de membros das Forças 
Armadas” dos dois países, além de facilitar negociações comerciais referentes 
a equipamentos e armamentos militares. No encontro também se acordou um 
mecanismo que permitirá o intercâmbio de informações entre comandos 
militares brasileiros e estadunidenses, o que de acordo com o Ministério da 
Defesa contribuirá “para o avanço tecnológico militar brasileiro”. A Folha 
afirmou que os acordos “deverão diminuir a disparidade da balança comercial 
no setor” entre os países e que o ministro havia apresentado anteriormente os 
projetos às Forças Armadas e a empresários de ambos os países na Câmara 



Americana de Comércio. (Folha de S. Paulo – Mundo – 30/06/15; Folha de S. 
Paulo – Mundo – 01/07/15; Estado de S. Paulo – Política – 01/07/15)  
 
 

5- Força Aérea Brasileira afastou controlador de tráfego aéreo  
Segundo os periódicos Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, a Força 
Aérea Brasileira (FAB) afastou preventivamente um controlador de tráfego 
aéreo após risco de colisão, no dia 28/06/15, entre dois aviões comerciais no 
estado da Bahia. O jornal afirmou que a medida é um procedimento padrão e 
se mantém até que as investigações sobre o incidente sejam concluídas. O 
Estado informou que as aeronaves, uma ATR-72, da companhia aérea Azul e 
um Boeing 737-600, da companhia aérea Gol, aproximaram-se a uma distância 
de 200 pés, o equivalente a 60 metros, sendo a distância mínima determinada 
pela Aeronáutica de 1000 pés, o equivalente a 300 metros. (Folha de S. Paulo 
– Cotidiano – 30/06/15; O Estado de S. Paulo – Metrópole – 30/06/15) 
 
 
6- Forças Armadas deixaram o Complexo de Favelas da Maré 
Segundo o periódico O Estado de S. Paulo, no dia 30/06/15, as Forças 
Armadas deixaram o Complexo de Favelas da Maré, na cidade do Rio de 
Janeiro, após 15 meses presentes no local. O jornal informou que o 
grupamento de 3 mil militares que se encontravam no Complexo foi substituído 
por 400 policiais militares. O secretário de Segurança Pública do estado do Rio 
de Janeiro afirmou que a retirada das Forças Armadas não garante a 
segurança do local. (O Estado de S. Paulo – Metrópole – 01/07/15) 
 
 
7- Ponte com nome de ex-presidente militar será rebatizada em Brasília 
De acordo com o periódico Correio Braziliense, a Câmara Legislativa do Distrito 
Federal aprovou, com 14 votos a favor, o Projeto de Lei nº 130, que renomeará 
a Ponte Costa e Silva. Segundo o jornal, o monumento era o único na capital 
federal, Brasília, que ainda homenageava protagonistas do regime militar 
(1964-1985). No lugar do ex-presidente militar, se homenageará o líder 
estudantil Honestino Guimarães, importante opositor do regime e desaparecido 
desde 1974. De acordo com o professor de história da Universidade de Brasília 
(UnB) e coordenador da Comissão Anísio Teixeira Memória e Verdades, José 
Otávio Nogueira Guimarães, a mudança será importante para a democracia 
atual. Segundo o professor, “as pessoas que passarem por ali vão se perguntar 
quem foi Honestino, o que aconteceu com ele, e isso reforça a necessidade de 
pensar a democracia e de aperfeiçoar os direitos humanos”. A Ponte Costa e 
Silva integrará um conjunto de monumentos rebatizados. De acordo com o 
jornal, a partir do processo de redemocratização, iniciado em 1985, Brasília 
começou a rebatizar os lugares que relembravam os militares. Contudo, a 
mudança de nomenclatura deverá ser sancionada pelo governador, que, 
segundo a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Relações 
Institucionais, aguarda o recebimento da redação final do Projeto de Lei para 
se posicionar. (Correio Braziliense – Cidades – 02/07/15) 
 

 

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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