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1-Tropas das Forças Armadas foram enviadas para auxiliar na segurança das 
eleições municipais  
De acordo com o periódico Correio Braziliense, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, 
expressou preocupação diante dos inúmeros casos de violência por motivações 
políticas nas eleições municipais de 2016. Para Jungmann, uma das explicações 
possíveis seria a crise econômica do Brasil. No dia 31/09/16, o Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) autorizou o envio de tropas das Forças Armadas para garantir a 
segurança em 315 municípios de 13 estados. Segundo o Correio e a Folha de S. 
Paulo, 11 cidades do estado do Rio de Janeiro contaram com a presença de 6500 
homens das Forças Armadas, enquanto a cidade de São Luís, no estado do 
Maranhão, recebeu o reforço de 1300 homens das Forças Armadas e da Força 
Nacional de Segurança Pública, além dos 7500 policiais do estado. O Estado informou 
que, segundo Jungmann, forças reservas encontrariam se disponíveis, caso houvesse 
necessidade. Conforme veiculado pelos periódicos supracitados, Jungmann e o chefe 
do TSE, Gilmar Mendes, visitaram a capital do estado maranhense no dia 01/10/16, 
devido ao quadro de instabilidade durante o período que antecedeu as eleições 
municipais. Mendes afirmou que tal panorama representa um “quadro de segurança 
pública que precisa ser colocado na agenda do governo federal”, não sendo um 
problema isolado de alguns estados. O presidente do TSE reiterou que o aumento da 
criminalidade não é de natureza eleitoral, estando vinculada a outros fatores. De 
acordo com o Correio, Mendes julgou ter sido “lamentável” o assassinato do candidato 
à prefeitura da cidade de Itumbiara, no estado de Goiás, José Gomes, do Partido 
Trabalhista Brasileiro (PTB), às vésperas da eleição. Conforme divulgou a Folha, 
estava previsto o reforço de 200 oficiais das Forças Armadas e de 150 policiais de 
cidades vizinhas para a cidade no dia da eleição, de acordo com o comandante da 



Polícia Militar na região, coronel Adalberto Quixabeira. O Correio divulgou que cerca 
de 400 municípios receberam o auxílio de 25 mil militares para garantir a segurança 
dos eleitores durante o período de votação em todo o território. Segundo O Estado, o 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do estado do Ceará requisitou, no dia 06/10/16, ao 
TSE, o envio de tropas federais para acompanhar o segundo turno das eleições na 
cidade de Fortaleza, em razão de incidentes registrados na primeira etapa da votação. 
(Correio Braziliense – Política – 01/10/16; Correio Braziliense – Brasil – 02/10/16; 
Correio Braziliense – Política – 02/10/16; Correio Braziliense – Opinião – 03/10/16; 
Folha de S. Paulo – Eleições 2016 – 02/10/16; Folha de S. Paulo – Eleições 2016 – 

03/10/16; O Estado de S. Paulo – Política – 01/10/16; O Estado de S. Paulo – Política 
– 02/10/16; O Estado de S. Paulo – Política – 07/10/16) 
 

 

2-  Brasil buscará reaproximação com os Estados Unidos no âmbito da Defesa  
Segundo publicado pelo periódico O Estado de S. Paulo, o ministro da Defesa, Raul 
Jungmann, afirmou em pronunciamento no Palácio do Itamaraty no dia 30/09/16, que 
busca fomentar a parceria comercial entre Brasil e Estados Unidos (EUA) no campo 
da Defesa.  Para Jungmann, “um exemplo dessa parceria seria a utilização da Base 
de Alcântara (pelos EUA). Nós queremos que ela seja retomada dentro de uma 
perspectiva soberana e um jogo de ganhar e ganhar (para os dois países)".  De acordo 
com o ministro, o governo pretende enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei 
para regularizar a utilização da base pelos estadunidenses, e que o mesmo tem sido 
tratado pela ótica comercial.  Em 2013, a ex-presidente da República Dilma Rousseff 
tentou uma aproximação com os Estados Unidos, mas não houve avanços 
significativos. A embaixadora estadunidense, Lilian Ayalde, esteve presente no 
pronunciamento e afirmou que os Estados Unidos avaliarão a possibilidade, “mas que 
o fato de os dois países terem retomado essa conversa é muito importante”. (O Estado 
de S. Paulo – Metrópole – 01/10/16) 
 

 

3- Militares do Exército foram presos por furtos na região do Distrito Federal 
De acordo com o periódico Correio Braziliense, no dia 30/09/16, três militares do 
Exército, que integram o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), encarregado da 
segurança da Presidência da República, foram presos em Ceilândia, cidade satélite 
de Brasília - Distrito Federal. Conforme divulgou o jornal, a Polícia Militar informou que 
os oficiais das Forças Armadas praticavam diversos furtos na região, incluindo nas 
cidades de Valparaíso e Cidade Ocidental, cidades do entorno de Brasília. Segundo 
o periódico, os policiais apreenderam três armas de fogo de uso exclusivo das Forças 
Armadas, distintivos da Polícia Civil do Distrito Federal, seis carregadores 
preenchidos com 15 projéteis cada, um colete à prova de balas e seis celulares com 
os militares, que foram identificados por seis vítimas e uma testemunha como autores 
dos crimes. O jornal afirmou ainda que os militares foram presos após deixarem seus 
postos durante o horário de trabalho para praticarem os furtos. Segundo o Correio, a 
23ª Delegacia de Polícia (DP), unidade da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), é 
responsável por investigar a ocorrência. (Correio Braziliense – Cidades – 02/10/16) 
 

 

4- Candidato à prefeitura de São Paulo teve como proposta aliança com as Forças 
Armadas para falta de vagas em creches da cidade 



Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o candidato à prefeitura da cidade de São Paulo, 
João Bico, empresário do ramo de iluminação pública e candidato do Partido Social 
Democrata Cristão (PSDC), propôs como solução para a questão da falta de vagas 
em creches, problema bastante discutido na capital do estado de São Paulo, a 
promoção de um convênio com as Forças Armadas. Bico, entrevistado pelo periódico, 
reiterou sua proposta ao afirmar que, durante a Copa do Mundo de 2014, a única obra 
concluída pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), no estado de São 
Paulo, foi a realizada pelo Exército no aeroporto de Guarulhos. O candidato obteve 
0,1% no resultado final da votação, no dia 02/10/16. (Folha de S. Paulo – Eleições 
2016 – 02/10/16) 
 

 

5- Brasil almeja liderança no combate ao crime no Cone Sul 
 Segundo o periódico Folha de S. Paulo, o principal tema trabalhado na primeira visita 
oficial do presidente da República Michel Temer ao Paraguai, no dia 03/10/16, foi a 
ideia de coordenar regionalmente o combate ao narcotráfico e ao contrabando. Após 
a reunião do presidente brasileiro com seu homólogo paraguaio, Horacio Cartes, o 
ministro das relações exteriores do Brasil, José Serra, anunciou uma reunião entre os 
ministros das áreas de Defesa, Interior e Justiça do Brasil, Uruguai, Paraguai, 
Argentina, Chile e Bolívia, que ocorrerá no dia 08/11/16 em Brasília. Ademais, Serra 
afirmou que, diante do caráter transnacional do crime organizado, é essencial, no 
Cone Sul, a “integração” nesta temática. (Folha de S. Paulo – Mundo – 04/10/16) 
 

 

6- Exposição “O Útero do Mundo” apresenta obra relacionada ao regime militar 
De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a exposição “O Útero do Mundo”, que 
ficará aberta até o dia 18/12/16 no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), na 
cidade de São Paulo, tem como uma das obras as imagens de corpos torturados no 
regime militar (1964-1985). Os retratos do pintor Juarez Magno são pouco conhecidos 
e fazem parte, segundo O Estado, “da reserva técnica do MAM”. As imagens, datadas 
do ano de 1974, representam “as metamorfoses do corpo indomado, transformado”. 
(O Estado de S. Paulo – Caderno 2 – 05/10/16) 
 

 

7- Indicado à Secretaria Geral das Nações Unidas manifestou apoio ao ingresso do 
Brasil no Conselho de Segurança  
O periódico Folha de S. Paulo informou que Antonio Guterres, ex-primeiro ministro de 
Portugal e candidato a secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), 
manifestou publicamente, em período anterior à sua candidatura, apoio ao ingresso 
brasileiro no Conselho de Segurança das Nações Unidas na condição de membro 
permanente. O periódico acrescentou que Guterres manteve uma postura favorável 
em relação ao Brasil durante o seu mandato como Primeiro Ministro. (Folha de S. 
Paulo – Mundo – 06/10/16; Folha de S. Paulo – Opinião – 07/10/16) 
 

 

8- Proposta de reforma da Previdência não incluiu categoria militar 
De acordo com o periódico Folha de S. Paulo, a proposta de reforma do sistema 
previdenciário apresentada ao presidente da República, Michel Temer, não incluiu a 
categoria militar. Segundo o jornal, o regime previdenciário militar não está previsto 
na Constituição Federal e, portanto, não precisa ser alterado através de um Proposta 



de Emenda Constitucional (PEC). A Folha acrescentou que a previdência da categoria 
militar é discutida pelo ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o ministro da Defesa, 
Raul Jungmann. (Folha de S. Paulo – Mercado – 07/10/16) 
 

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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