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1- Monumento em homenagem aos mortos e desaparecidos do regime militar 
será construído na cidade de São Paulo 
Segundo o periódico Folha de S. Paulo, um monumento em homenagem aos 
mortos e desaparecidos políticos do regime militar (1964-1985) será construído 
no parque do Ibirapuera, na cidade de São Paulo. O projeto desenhado pelo 
arquiteto e artista plástico Ricardo Ohtake, prevê a instalação de chapas 
brancas e uniformes de aço com o nome dos mortos e desaparecidos políticos  
durante o regime, como forma “de dar transparência, de prestar contas e 
registrar a história e as tentativas de identificação [dos mortos] em cada local". 
A intenção era de que o monumento estivesse pronto em março, mês em que o 
regime militar completou 50 anos mas, como o parque é tombado pelo 
patrimônio histórico,  precisou-se  de um parecer dos conselhos que deliberam  
sobre as modificações no local, fazendo com que  sua construção fosse 
aprovada somente em 30/06/14. A inauguração do monumento, discutida pela 
Comissão Municipal da Verdade da cidade de São Paulo desde 2013, está 
programada para dezembro de 2014. A obra ficará entre o Obelisco (mausoléu 
dos mortos da Revolução Constitucionalista de 1932) e o Monumento às 
Bandeiras. (Folha de S. Paulo – Poder – 09/07/14) 
 
 
2- Governo reforça segurança após a derrota do Brasil na Copa do Mundo 
Segundo os jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, após a derrota 
do Brasil para a Alemanha nos jogos da semifinais da Copa do Mundo, o 
governo reforçou o controle na área de segurança. A presidenta da República, 
Dilma Rousseff, expôs sua preocupação ao ministro da Secretaria-Geral da 
Presidência da República, Gilberto Carvalho, e ao ministro da Justiça, José 
Eduardo Cardozo, e determinou a manutenção do reforço na segurança, 
principalmente, na cidade do Rio de Janeiro. Por isso, as Forças Armadas 
permaneceram de prontidão durante os jogos finais da Copa do Mundo. (Folha 
de S. Paulo – Esporte – 09/07/14; O Estado de S. Paulo – Metrópole – 
09/07/14) 
 
 
3- Site relacionou Marin ao governo militar  
De acordo com o periódico Folha de S. Paulo, o site da campanha  para a 
reeleição da atual presidenta da República, Dilma Rousseff, criticou a 
Confederação Brasileira de Futebol (CBF), alegando que nela “impera (...) um 
sistema que em nada lembra uma instituição democrática e transparente", e 



recordou a atuação do presidente da instituição, José Maria Marin, no regime 
militar (1964-1985). (Folha de S. Paulo – Poder – 11/07/14)    
 
 
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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