
      
 
 
 
 
 

 
1- Militares das Forças Armadas auxiliam na segurança do estado do Rio Grande do 
Norte após onda de violência 
2- Militares fizeram a segurança da cerimônia de abertura das Olimpíadas Rio 2016 
3- Chico Buarque cantou uma de suas músicas de protesto ao regime militar em 
ocupação  do movimento Ocupa MinC RJ 
4- Governo Federal anunciou que os militares não serão incluídos na unificação da 
Previdência Social 
5- Jornalista escreveu obra sobre o papel de ícones do rock brasileiro na transição 
do regime militar para a redemocratização 
6- Indicação de general indígena para a presidência da Funai agrada lideranças 
7- Exército cercou comunidade na qual soldado da Força Nacional de Segurança foi 
baleado 
8 - Representante do Brasil na ONU defendeu a extensão da missão de paz no Haiti  
 
 
1- Militares das Forças Armadas auxiliam na segurança do estado do Rio Grande do 
Norte após onda de violência 
Segundo os jornais Correio Braziliense, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, 
mais de mil soldados do Exército, Marinha e Força Aérea estão vigiando vários 
pontos da cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, em decorrência dos 
ataques ocorridos na semana do dia 01/08/16. Os militares estão presentes, 
principalmente, nos pontos turísticos e onde há maior movimento de transportes e 
pessoas na capital e outras cidades da região metropolitana. O Correio e a Folha 
afirmaram que já foram registrados 109 ataques em 38 cidades do estado, tendo 
sido contabilizados 63 incêndios, 31 tentativas de incêndio, 4 explosões, 4 
depredações e 7 disparos em prédios públicos. A onda de violência teria sido uma 
represália de criminosos à instalação de bloqueadores de sinais de celulares nos 
presídios do estado. Segundo a Folha, outros 524 militares estão no estado do 
Ceará prontos para reforçar a segurança, caso seja necessário. O periódico afirmou 
ainda que o governador do estado do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, fez um 
pedido ao ministro da Defesa, Raul Jungmann, para que seja estendida a 
permanência das Forças Armadas "por 30 dias ou até dois meses". Entretanto, 
mesmo com patrulhamento dos militares, a cidade de Natal voltou a registrar 
ataques no dia 09/08/16 com o incêndio de uma base da polícia militar e tentativa de 
ataque a um ônibus. (Correio Braziliense  – Brasil – 06/08/16; Folha de S. Paulo – 
Cotidiano – 06/08/16; O Estado de S. Paulo – Metrópole – 06/08/16;  Folha de S. 
Paulo – Cotidiano – 10/08/16; O Estado de S. Paulo – Brasil – 10/08/16 ) 
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2- Militares fizeram a segurança da  cerimônia de abertura das Olimpíadas Rio 2016 
Segundo os periódicos Correio Braziliense e O Estado de S. Paulo, cerca de 2 mil 
militares e agentes civis estiveram presentes no estádio do Maracanã durante a 
cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos Rio 2016 para identificar possíveis 
terroristas. Os jornais afirmaram que os agentes ocuparam vários pontos do estádio 
bem antes da chegada do público. No total, o procedimento de segurança da 
abertura das Olimpíadas envolveu 3 mil homens e mulheres, que foram treinados 
durante 100 dias. Outro grupo ficou responsável pela segurança dos chefes de 
Estado e de governo, contando com a ajuda de agentes estrangeiros.O secretário de 
Estado dos Estados Unidos, John do Brasil, Michel Temer, possuíam rota de fuga 
aérea, com helicópteros militares. Segundo O Estado, a realização dos Jogos 
Panamericanos, em 2007, deu experiência em “acontecimentos especiais” às Forças 
Armadas, às polícias Federal e Civil e à Força Nacional de Segurança. (Correio 
Braziliense – Política – 06/08/16; O Estado de S. Paulo – Olimpíada 2016 – 
06/08/16) 
 
3- Chico Buarque cantou uma de suas músicas de protesto ao regime militar em 
ocupação  do movimento Ocupa MinC RJ 
De acordo com os jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, no dia 04/08/16 
o cantor Chico Buarque cantou a música “Apesar de Você”, símbolo da resistência 
ao regime militar (1964-1985), em uma ocupação do movimento Ocupa MinC RJ, na 
cidade do Rio de Janeiro. Segundo os jornais, o local está fechado desde 2010, 
quando a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), conseguiu retomar o lugar 
através da reintegração de posse. A Folha informou que o músico não cantava essa 
música desde 1970, em razão da escolha do compositor de não interpretar canções 
relacionadas à luta contra o regime. (Folha de S. Paulo – Ilustrada – 06/08/16; O 
Estado de S. Paulo – Caderno 2  – 06/08/16) 
 
4- Governo Federal anunciou que os militares não serão incluídos na unificação da 
Previdência Social 
Segundo o periódico O Estado de S. Paulo, o governo Federal anunciou que os 
militares não serão incluídos na proposta de unificação da Previdência Social, a qual 
deve ser encaminhada ao Congresso Nacional para votação até o final de 2016. No 
entanto, estuda-se a ampliação do tempo de serviço na ativa de 30 para 35 anos, 
proposta que, como informado pelo periódico Correio Braziliense, alguns segmentos 
do governo acreditam que não deverá ser “levada adiante” visto que os 
comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica mostraram-se contrários. De 
acordo com o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, a carreira nas Forças Armadas 
possui peculiaridades que justificam uma aposentadoria diferenciada e a 
Constituição Federal garante um benefício, sem contribuição, pelo fato dos militares 
estarem permanentemente à disposição do Estado, tanto na ativa quanto na 
reserva. Além disso, Padilha afirmou que as Forças Armadas não possuem sistema 
de Previdência e, portanto, não serão incluídos na reforma. No que se refere aos 
benefícios, tais como a pensão para filhas de militares, o ministro afirmou que “já 
foram extintos” e aqueles que permaneceram possuem “regime de contribuição 
próprios”. Já o ministro da Defesa, Raul Jungmann, declarou que a não inclusão dos 
militares na reforma da Previdência “é uma questão de reconhecimento do governo, 
que está vendo o compromisso das Forças Armadas”. Segundo Padilha, cabe uma 
compensação aos militares pelas funções que são obrigados a exercer 
constitucionalmente, pois “se unificasse e não continuasse existindo diferenças entre 



civis e militares, obviamente, você estaria cometendo, de fato, uma injustiça”. 
Ademais, de acordo com Jungmann, “o assunto foi discutido no governo, que 
entendeu que, de fato, não cabia esta unificação” e “se existirem ajustes a serem 
feitos aqui e ali, a nossa disposição é fazê-los (...)”, desde que continue respeitando, 
entretanto, as singularidades da carreira. Em coluna opinativa para O Estado, o 
general do Exército e ex-chefe do Estado-Maior do Ministério da Defesa, Rômulo 
Bini Pereira, defendeu a manutenção do regime previdenciário dos militares, pelo 
governo do presidente interino da República, Michel Temer. Os argumentos do 
general para a manutenção foram que o militar é submetido à dedicação exclusiva e 
não dispõe de outra fonte de renda; é desprovido de poupança compulsória, como o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); não recebe remuneração por 
horas-extras trabalhadas; peregrina constantemente pelo território nacional 
(incluindo áreas inóspitas), entre outros. ; Pereira questionou as declarações 
recentes do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, de que o governo estudará 
a adoção de um sistema previdenciário único, ao sugerir que os militares, por terem 
privilégios, seriam os únicos a perderem a própria previdência. No entanto, Pereira 
também ressaltou a não aceitação pelas Forças Armadas da denominação de 
privilegiados. (Correio Braziliense – Economia – 09/08/16; O Estado de S. Paulo – 
Espaço Aberto  – 06/08/16; O Estado de S. Paulo - Economia - 08/08/16) 
 
5- Jornalista escreveu obra sobre o papel de ícones do rock brasileiro na transição 
do regime militar para o democrático 
Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o jornalista Mario Luis Grangeia, no livro "Brasil: 
Cazuza, Renato Russo e a Transição Democrática", buscou demonstrar como esses 
dois ícones do rock nacional “vocalizaram sonhos e desilusões da sociedade” 
durante e após a transição do regime militar (1964-1985) para a redemocratização. 
Grangeia teve como base para a obra o estudo de discografias de Cazuza e Renato 
Russo, além de canções não gravadas e entrevistas dos músicos. O período foi 
marcado inicialmente pela empolgação e posteriormente pela frustração com os 
rumos tomados pelo país, com “joguetes políticos, planos econômicos catastróficos 
e um sem-fim de casos de corrupção”. O autor afirmou que "o Brasil esperado para 
depois da ditadura não foi o Brasil que o povo encontrou". (Folha de S. Paulo – 
Ilustrada – 06/08/16) 
 
6- Indicação de general indígena para a presidência da Funai agrada lideranças 
Conforme publicado no periódico Correio Braziliense, lideranças indígenas de 
diversas etnias defenderam a indicação do general do Exército, Franklimberg Ribeiro 
de Freitas, indígena pertencente à etnia Mura, para o cargo de presidente da 
Fundação Nacional do Índio (Funai). Essas lideranças consideram Freitas o mais 
indicado para o cargo, pois além de sua origem possui uma patente importante, uma 
carreira consolidada e o envolvimento em causas que beneficiam as comunidades 
indígenas. Segundo o jornal, o general é reconhecido pela atuação no combate a 
crimes ambientais e ao tráfico de drogas nas fronteiras. O Correio afirmou que a 
anterior indicação do general Roberto Peternelli para o cargo corroborou em uma 
onda de protestos, devido ao posicionamento do mesmo em relação ao regime 
militar (1964-1985). . Ademais, segundo Sílvia Nobre, representante da etnia Waiãpi, 
no estado do Amapá, não existem rixas entre indígenas e militares. Nobre afirmou 
que quando um índio é picado por uma cobra na mata, ele não é atendido pela 
Secretaria Especial da Saúde Indígena (Sesai) ou pela Funai, mas sim pelas Forças 
Armadas: “Na hora que estamos morrendo, é um helicóptero da FAB [Força Aérea 



Brasileira] que desce para nos resgatar”. De acordo com o Correio, a presidência da 
Funai está vaga desde que João Pedro Gonçalves foi exonerado do cargo, no dia 
03/07/16. (Correio Braziliense – Política – 08/08/16) 
 
7- Exército cercou comunidade na qual soldado da Força Nacional de Segurança foi 
baleado 
Os periódicos Correio Braziliense, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo 
noticiaram o ataque a um veículo da Força Nacional de Segurança na Vila do João, 
comunidade dominada por traficantes no Complexo da Maré, na zona norte da 
cidade do Rio de Janeiro, ocorrido no dia 10/08/16. A comunidade da Vila do João é 
uma das 17 que compõem o complexo da Maré, conjunto de favelas junto às três 
principais vias de acesso à cidade do Rio de Janeiro: a avenida Brasil e as linhas 
Amarela e Vermelha. Três soldados estavam no veículo e entraram na comunidade 
por engano, sendo, então, alvejados. Um soldado foi atingido por estilhaços e o 
soldado Hélio Andrade, da Polícia Militar do estado de Roraima, foi atingido no rosto 
por um tiro de uma arma longa. Os três foram socorridos pelo Exército. A morte de 
Andrade foi confirmada pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, na noite do 
dia 11/08/16, por meio de suas redes sociais. O Correio divulgou que, de acordo 
com Moraes, as forças de inteligência já identificaram dois dos criminosos 
envolvidos no ataque.Segundo a Folha, na madrugada do mesmo dia, o Exército 
cercou a comunidade para impedir que os criminosos deixassem a favela. Segundo 
a Folha, há um ano, os responsáveis pela elaboração do plano de segurança dos 
Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro previam a instalação de uma Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) em todo o Complexo da Maré, porém os militares das Forças 
Armadas recusaram, temendo a repetição do desgaste causado pela ocupação da 
Maré entre abril do ano de 2014 e junho do ano de 2015. A Folha ressaltou que 
militares ainda respondem a processos na Justiça comum por acusações de abusos 
e agressões a moradores da favela. (Correio Braziliense – Brasil – 11/08/16; Folha 
de S. Paulo – Rio 2016 – 11/08/16;  O Estado de S. Paulo – Olimpíada 2016 – 
11/08/16; Folha de S. Paulo – Rio 2016 – 12/08/16) 
 
8- Representante do Brasil na ONU defendeu a extensão da missão de paz no Haiti  
Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o ex-chanceler Mauro Vieira, indicado pelo 
governo interino de Michel Temer para assumir a representação do Brasil na 
Organização das Nações Unidas (ONU), afirmou na Comissão de Relações 
Exteriores do Senado, ocorrida no dia 10/08/16, que “já há um entendimento” para 
que o mandato da Missão das Nações Unidas para Estabilização do Haiti 
(Minustah), que deveria ser encerrado em outubro de 2016, se estenda por mais 
seis meses: “Acho que é importante que seja prorrogado até por um período maior. 
E acho que é importante também que seja mantido um contingente mínimo de dois 
batalhões brasileiros, para que se possa continuar a desempenhar as funções tal 
como estão”, afirmou Vieira. A Folha ressaltou que o Brasil tem o maior contingente 
da missão, além do comando militar desde 2004. (Folha de S. Paulo – Mundo – 
11/08/16) 
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Folha de S. Paulo – www.folhaonline.com.br 
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* 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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