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1- Marinha realizou troca da Bandeira Nacional em Brasília 

Segundo o periódico Correio Braziliense, no dia 29/11/15 a Marinha realizou  a 
cerimônia de substituição da Bandeira Nacional na Praça dos Três Poderes, 
localizada na capital federal, Brasília. De acordo com o periódico, após o 
hasteamento da nova bandeira ao som do Hino Nacional e de uma salva de 21 tiros 
de canhão, a antiga bandeira foi arriada ao som do Hino à Bandeira. Durante a 
cerimônia houve também a apresentação da Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros 
Navais. (Correio Braziliense – Cidades – 28/11/15) 
 

2- Ministro do Esporte fez declarações sobre a segurança dos Jogos Olímpicos de 
2016 

Segundo o jornal Correio Braziliense, durante o Seminário Internacional de Combate 
ao Terrorismo no Brasil, promovido pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o 
ministro do Esporte, George Hilton, abordou o tema  da segurança dos Jogos 
Olímpicos de 2016, a serem realizados na cidade do Rio de Janeiro. Segundo 
Hilton, a segurança durante as Olimpíadas será feita por 35 órgãos coordenados por 
18 ministérios. O ministro afirmou que 85 mil homens serão utilizados para a 
segurança de atletas, turistas e chefes de Estado que estarão presentes na cidade, 
e que haverá a atuação conjunta dos Ministérios da Justiça e da Defesa, juntamente 
com as polícias Militar, Federal e Civil, o Corpo de Bombeiros e outras forças. 
Ademais, Hilton afirmou que “o maior legado das Olimpíadas será o Sistema 
Brasileiro de Inteligência” e que a realização de eventos de menor porte preparou o 
Brasil para a grande confraternização do esporte mundial. O diretor-geral da Abin, 
Wilson Roberto Trezza, também acredita na segurança como herança para o Brasil, 



embora afirme que a luta contra o terrorismo não é imune a falhas. (Correio 
Braziliense – Superesportes – 28/11/15) 
 

3- Artigo analisou a importância do tema da defesa nacional no Brasil 
Em artigo para o jornal O Estado de S. Paulo, o almirante reformado da Marinha 
Mario Cesar Flores analisou a atuação e a importância dos militares brasileiros no 
cenário externo e a relevância da defesa nacional no meio político. Flores afirmou 
que, em se tratando de assuntos de segurança global, os Estados Unidos possuem 
uma grande atuação, enquanto que o Brasil posiciona-se em um nível médio do 
quadro, com um envolvimento maior ou menor dependendo da situação. O 
almirante declarou ainda que, nos países democráticos, “os militares são apoiados 
pelo sentimento da sociedade, refletido em manifestações de intelectuais, da mídia, 
de diplomatas e de, principalmente, políticos e instituições políticas”, o que, segundo 
Flores, não ocorre no Brasil. A inexistência de uma ameaça externa perceptível e o 
desinteresse político brasileiro, motivado pelo pouco retorno eleitoral, são elementos 
que podem explicar o descaso com que os temas militares, de segurança e defesa 
nacional são tratados. De acordo com o almirante, uma das poucas ocasiões em 
que o tema da segurança recebe mais atenção é em relação à segurança pública no 
âmbito policial, citando, ainda, casos anteriores em que a atuação interna do 
Exército foi decisiva, como a Guerra de Canudos (1896-1897), a Guerra do 
Contestado (1912-1916) e a Revolução Constitucionalista de 1932. Flores afirmou 
que as instituições militares carecem de suporte no sentimento nacional e de 
suporte orçamentário, algo que, para os políticos, não é conveniente pelo fato dos 
projetos de preparo militar serem complexos, caros e de longo prazo. (O Estado de 
S. Paulo – Espaço aberto – 28/11/15) 
 

4- Quatro ex-agentes do regime militar foram denunciados pela morte de sindicalista 

Segundo o periódico O Estado de S. Paulo, quatro ex-agentes do regime militar 
(1964-1985) foram denunciados pelo Ministério Público Federal em São Paulo pela 
morte do operário e sindicalista Virgílio Gomes da Silva, em 1969. A Procuradoria 
da República afirmou que o major Inocêncio Fabrício de Matos era um dos chefes 
da Operação Bandeirante (Oban) e atuou, juntamente com os subordinados Homero 
Cesar Machado, Maurício Lopes Lima e João Thomaz, na prisão e tortura do 
sindicalista. Os quatro responderão por homicídio triplamente qualificado e 
ocultação de cadáver. Silva foi morto no prédio onde funcionava a Oban, na cidade 
de São Paulo, no dia 29/09/69. Segundo o periódico, a prisão de Silva está 
relacionada à sua posição de dirigente da Ação Libertadora Nacional (ALN) e por ter 
comandado o sequestro do embaixador estadunidense Charles Burke Elbrick. (O 
Estado de S. Paulo – Política – 28/11/15) 
 

5- Novos decretos reduziram o número de cargos comissionados e secretarias 

Segundo o periódico O Estado de S. Paulo, três decretos, publicados no dia 
27/11/15 no Diário Oficial da União, reduziram em 346 o número de cargos 
comissionados e em 7 o de secretarias. As medidas fazem parte da reforma 
administrativa anunciada pelo Governo Federal há dois meses. Os decretos 
estipularam a supressão de 16 cargos comissionados da Casa Militar, 114 da 
Secretaria de Governo da Presidência da República e 216 do Ministério do 
Planejamento, o que deve gerar uma economia de 16,1 milhões de reais ao ano, 
representando 8% da economia total objetivada pela reforma administrativa. O 
Estado afirmou que os decretos incidem sobre a reorganização da Casa Militar e da 



Secretaria do Governo, a primeira recebe muitas das atribuições do extinto Gabinete 
de Segurança Institucional (GSI), e a segunda absorve o gerenciamento de crises e 
inteligência e as competências das já inexistentes Secretarias de Relações 
Institucionais e de Micro e Pequenas Empresas. O Ministério do Planejamento 
incorporou as responsabilidades da antiga Secretaria de Assuntos Estratégicos 
(SAE) e fundiu a Secretaria de Gestão Pública com a Assessoria Especial para 
Modernização e Logística. De acordo com o periódico, as novas funções deverão 
entrar em vigor no dia 17/12/15. (O Estado de S. Paulo – Economia – 28/11/15) 
  
6- Marinha realizou buscas por desaparecidos de naufrágio no Rio de Janeiro 

De acordo com os periódicos Correio Braziliense e O Estado de S. Paulo, três 
embarcações da Marinha e uma do Corpo de Bombeiros atuaram nas buscas por 
cinco desaparecidos após o naufrágio de uma traineira nas proximidades da cidade 
de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, no dia 28/11/15. Dentre os 
desaparecidos estão o vice-prefeito da cidade de Arantina, no estado de Minas 
Gerais, três de seus amigos e um ajudante de convés. Outros seis amigos do vice-
prefeito e dois tripulantes foram resgatados. O Corpo de Bombeiros e a Capitania 
dos Portos foram acionados pela Defesa Civil após o resgate. O presidente da 
Fundação de Turismo de Angra dos Reis, Klauber Valente, afirmou que a região já 
deve ser atravessada com cuidado devido ao mar revolto e que “o mau tempo pode 
ter contribuído para o acidente”. As buscas foram interrompidas no dia 29/11/15 
devido ao forte vento e seria incumbência da Marinha decidir quando estas 
deveriam ser retomadas, conforme informou o sargento Miranda, do Corpo de 
Bombeiros. (Correio Braziliense – Brasil – 30/11/15; O Estado de S. Paulo – 
Metrópole – 30/11/15) 
 

7- Governo anunciou que Exército estará disponível para auxiliar no combate à 
dengue em Pernambuco 

Segundo o periódico O Estado de S. Paulo, o Governo Federal anunciou, no dia 
30/11/15, que o Exército está disponível para colaborar com o estado de 
Pernambuco no combate à dengue na região. Segundo O Estado, o governo do 
estado declarou que a quantia de R$ 25 milhões será disponibilizados para o Plano 
de Enfrentamento às Doenças Transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. (O 
Estado de S. Paulo – Metrópole – 01/12/15) 
 

8- Ministério Público Federal confirmou lobby na licitação de compra de caças para 
a Força Aérea Brasileira 

De acordo com o periódico O Estado de S. Paulo, o Ministério Público Federal 
confirmou a realização de lobby por parte do escritório Marcondes & Mautoni para 
que a empresa sueca Saab AB vencesse a licitação de compra de 36 caças para a 
Força Aérea Brasileira (FAB). O Estado revelou por meio de reportagem, no dia 
29/11/15, mensagens eletrônicas nas quais um executivo da empresa sueca 
solicitou uma reunião com o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, 
no ano de 2012, antes que o processo de licitação fosse fechado. O Estado também 
apontou que o escritório intermediou um encontro entre o CEO da Saab, Âve 
Svensson, com ex-ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
Miguel Jorge. O periódico relembrou que no ano de 2009 três empresas disputavam 
a licitação dos caças: a sueca Saab, a estadunidense Boeing e a francesa Dassault. 
Durante as negociações, o ex-presidente Lula anunciou a preferência pela compra 
dos caças franceses, o que gerou um desagrado entre os concorrentes. O ministro 



da Defesa no período, Nelson Jobim, negou que a negociação havia sido concluída, 
e a FAB afirmou que o modelo de caça da empresa sueca, o Gripen NG, seria a 
melhor opção. Segundo o jornal, o caso será investigado, mas os procuradores 
ainda não informaram se haverá uma ação exclusiva para o caso ou se será parte 
da Operação Zelotes.  (O Estado de S. Paulo – Política – 29/11/15; O Estado de S. 
Paulo – Política – 01/12/15) 
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receber as notícias destes jornais utilizadas na produção do Informe Brasil, podem 
solicitá-las a gedes@franca.unesp.br 
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