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1- “Casa da Morte” no Rio de Janeiro é desapropriada pela prefeitura 
2- Oscar Niemeyer teria sido alvo de espionagem pelo regime militar 
3- Em visita à França, presidenta Dilma Rousseff afirma que compra de caças 
não é prioridade 
4- ITA terá parceria com MIT para melhorias na área educacional voltada à 
aeronáutica 
5- Comissão da Verdade na Bahia é criada 
6- Coluna aborda o simbolismo da restituição dos mandatos cassados pelo 
regime militar 
7- Decisão sobre abertura de ação penal contra Ustra e Gravina é adiada 
8- Primeira Escola de Aviação do Brasil completa 100 anos 
9- Brasil e Rússia visam cooperação na área de defesa 
10- Certidão de óbito de Vladimir Herzog será retificada  
11- Embraer Defesa e Segurança fatura US$ 1bilhão em 2012 
 
 
 
1- “Casa da Morte” no Rio de Janeiro é desapropriada pela prefeitura 
De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, no dia 07/12/12 foi encaminhado, 
pelo Ministério Público à advogada e membro da Comissão Nacional da 
Verdade, Rosa Cardoso, um oficio com a informação de que o imóvel chamado  
de “Casa da Morte” – onde possivelmente 20 guerrilheiros foram mortos 
durante o período militar (1964-1985) – foi desapropriado pelo prefeito de 
Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, Paulo Mustrangi. O documento ainda 
relatou que se pretende criar no local um museu. Segundo Cardoso, o ofício 
seria entregue ao coordenador da Comissão da Verdade, Claudio Fonteles. O 
ofício ainda recomenda que a Comissão, conjuntamente ao Executivo, busque 
verbas para a construção, no mesmo local, do Memorial Liberdade, Verdade e 
Justiça. (Folha de S. Paulo – Poder – 08/12/12) 
 
 
2- Oscar Niemeyer teria sido alvo de espionagem pelo regime militar 
Conforme noticiado pelo periódico O Estado de S. Paulo, o Ministério da 
Justiça teria mostrado ao jornal um processo sigiloso do ano de 1973, no qual o 
arquiteto Oscar Niemeyer era apontado pelo então governo como militante de 
esquerda, por conta de um telegrama que este recebeu do líder da oposição ao 
regime militar (1964-1985) Luiz Carlos Prestes. A mensagem, escrita por 
Prestes, então secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro (PCB), seria 
uma felicitação ao arquiteto em nome do partido e supostamente indicaria que 
Niemeyer teria alguma aliança com os “comunistas”. De acordo com os 
arquivos, Niemeyer foi alvo de espionagem a mando do regime. Por outro lado, 
o arquiteto, que era amigo de Prestes, não escondeu sua afinidade com a 



esquerda militante e, segundo O Estado, encontrava com amigos de partidos 
da oposição até quando clandestinos. Os documentos, que contêm 
informações sobre Niemeyer e cópias de entrevistas e reportagens a seu 
respeito na imprensa estrangeira, foram entregues ao Ministério da Justiça pelo 
chefe do extinto Serviço Nacional de Informações (SNI), Carlos Alberto de 
Fontoura. (O Estado de S. Paulo – Vida – 09/12/12) 
 
 
3- Em visita à França, presidenta Dilma Rousseff afirma que compra de caças 
não é prioridade 
De acordo com o jornal Correio Braziliense, no dia 11/12/12, os presidentes da 
França, François Hollande, e do Brasil, Dilma Rousseff, se reuniram para 
discutir acerca de assuntos como a crise econômica mundial, ciência, 
tecnologia e inovação. Apesar disso, segundo o jornal, à França interessa  
mais a questão da cooperação com o Brasil na área de defesa, que envolve a 
escolha brasileira dos caças a serem adquiridos e a transferência de 
tecnologia. Contudo, o tópico sobre a compra de caças franceses modelo 
Rafale não foi colocado em debate. Segundo o periódico Folha de S. Paulo do 
dia 12/12/12, a presidenta da República Dilma Roussef afirmou nessa visita ao 
país europeu que o projeto de compra de caças para a Força Aérea Brasileira, 
chamado  de FX-2, encontra-se suspenso por causa da crise econômica 
internacional. De acordo com Rousseff, o governo espera que o Brasil cresça 
nos próximos meses para que seja possível retornar esse assunto à “pauta 
prioritária”. Hollade afirmou apenas que o Brasil tem “todos os elementos para 
escolher com liberdade” o modelo de caça que comprará. O jornal “Le Monde”, 
da França, classificou as negociações com o Brasil como a “história de um 
fiasco”. (Correio Braziliense – Brasília-DF – 11/12/12; Folha de S. Paulo – 
Poder – 12/12/12) 
 
 
4- ITA terá parceria com MIT para melhorias na área educacional voltada à 
aeronáutica 
Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, no ano de 2013, o Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA) deverá iniciar sua ampliação como também a 
instalação de um centro de inovação na cidade de São José dos Campos, no 
estado de São Paulo, em parceria com o a universidade norte-americana 
Massachusetts Institute of Technology (MIT),. O MIT também pretende auxiliar 
o ITA a reformular o currículo dos cursos de graduação em Engenharia 
Aeroespacial, Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, Computação, Eletrônica e 
Mecânica-Aeronáutica. De acordo com o reitor do ITA, Carlos Américo 
Pacheco, o centro de inovação irá compreender uma grande agenda de 
pesquisa em colaboração com o MIT e grandes companhias, como a 
Petrobrás, a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) e a Vale. (O Estado 
de S. Paulo - .EDU – 11/12/12) 
 
 
5- Comissão da Verdade na Bahia é criada 
Segundo o jornal Correio Braziliense, foi assinado pelo governador do estado 
da Bahia, Jaques Wagner, e pela ministra da Secretaria de Direitos Humanos, 
Maria do Rosário, um ato que criou a Comissão da Verdade da Bahia. A 



solenidade ocorreu durante a primeira Mostra de Cinema e Direitos Humanos 
na Rua, no Pelourinho, bairro da cidade de Salvador, a capital do estado. De 
acordo com o Correio, a Comissão investigará casos ocorridos durante o 
regime militar (1964-1985), como o de Lamarca, Marighella e Teodomiro 
Romeiro dos Santos, dentre outros. (Correio Braziliense – 12/12/12) 
 
 
6- Coluna aborda o simbolismo da restituição dos mandatos cassados pelo 
regime militar 
De acordo com coluna opinativa do periódico Correio Braziliense, escrita pelo 
jornalista Edson Luiz, a solenidade ocorrida na Câmara dos Deputados, no dia 
06/12/12, na qual foram restituídos simbolicamente os mandatos dos ex-
parlamentares Plínio de Arruda Sampaio e João Machado Rollemberg, 
cassados durante o regime militar (1964-1985), foi uma amostra de que “a 
democracia conseguiu vencer o arbítrio”, além do gesto de restituição dos 
mandatos terem representado “a recuperação da memória política do país”. O 
jornalista recordou as posições antagônicas que os dois, então deputados, 
ocupavam à época: Sampaio pertencia ao Partido Democrata Cristão (PDC), 
opositor do regime, e Rollemberg à Aliança Renovadora Nacional (ARENA), 
legenda do governo. O fato ressaltaria, aos olhos do jornalista, que bastava 
discordar com o que estava sendo imposto para ser punido pelo regime. Luiz 
declarou ainda que a ocasião foi um momento de reflexão para que os atos 
institucionais que foram editados pelo regime ficassem apenas como uma 
memória de algo que nunca poderia ter acontecido. (Correio Braziliense – 
Coluna – 12/12/12) 
 
 
7- Decisão sobre abertura de ação penal contra Ustra e Gravina é adiada 
Conforme publicado no jornal Folha de S. Paulo, a decisão sobre a abertura de 
processo penal contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra e o delegado 
Dirceu Gravina, foi adiada, no dia 11/12/12, pelo Tribunal Regional Federal 
(TRF), após pedido de vista pelo desembargador Nelson dos Santos. O 
processo se daria pelo desaparecimento do sindicalista Aluízio Palhano, no ano 
de 1971, durante o regime militar (1964-1985), sob a tese de sequestro 
continuado, no qual presos desaparecidos não tiveram seus corpos 
encontrados. Por esta ótica, o Ministério Público (MP) considera que o crime 
não prescreve, nem é contemplado pela Lei da Anistia (1979). Segundo a 
Folha, a Justiça Federal negou, em primeira instância, o pedido do MP para 
abertura de ação criminal contra Ustra e Gravina, tendo a Procuradoria 
recorrido em seguida. O relator, desembargador Peixoto Junior, que votou a 
favor do adiamento da decisão, justificou-se declarando impossibilidade de 
afirmar que Palhano esteja ainda vivo, e que, desse modo, o sequestro deixaria 
de existir. Sobre a declaração do relator, um dos autores da denúncia, o 
procurador da República Sérgio Suiama, afirmou ter ficado impressionado, 
tendo, porém, expectativas de que a decisão seja modificada através dos votos 
dos demais desembargadores. Ainda de acordo com o jornal, o advogado de 
Ustra e Gravina, Paulo Esteves, negou as acusações contra seus clientes, 
alegando a falta de razoabilidade na tese de sequestro continuado. (Folha de 
S. Paulo – Poder – 12/12/12) 
 



 
8- Primeira Escola de Aviação do Brasil completa 100 anos 
Segundo o periódico O Estado de S. Paulo, foi comemorado, no dia 12/12/12, o 
aniversário de cem anos da primeira escola de aviação do Brasil, o chamado 
Campo dos Afonsos. Localizado na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, 
em um terreno de propriedade do Ministério da Justiça, o campo do Aero Club 
Brasileiro foi a primeira escola brasileira de aviação militar, criada pelo Exército 
Brasileiro com apoio de italianos, sendo, porém, desativada poucos meses 
depois. Contudo, membros do Aero Club passaram a ensinar aviação a quem 
estivesse interessado. A evolução se deu, segundo o jornal, em 1919, com a 
chegada da Missão Militar Francesa, na qual instrutores vindos da França 
ensinaram uma doutrina de uso racional dos aviões aos brasileiros na nova 
Escola de Aviação Militar, encerrando no Brasil a fase de “aviação de arco e 
flecha”, termo usado no meio aeronáutico para designar os primórdios da 
atividade no país. Do local saíram combatentes dos movimentos 
revolucionários de 1922, 1924, 1930, 1932 e 1935. Segundo O Estado, surgiu 
também, no Campo dos Afonsos, o Correio Aéreo Nacional e a primeira 
unidade aérea do Brasil, o Grupo Misto de Aviação. (O Estado de S. Paulo – 
Cidades/Metropole – 12/12/12) 
 
 
9- Brasil e Rússia visam cooperação na área de defesa 
De acordo com os periódicos Correio Braziliense e O Estado de S. Paulo, a 
presidenta Dilma Rousseff desembarcou, no dia 13/12/12, em território russo 
para tratar de acordos comerciais entre os dois países, envolvendo a 
diversificação das exportações brasileiras e a ampliação da venda de produtos 
básicos. Segundo os jornais, durante a visita de Rousseff, os governos 
brasileiro e russo anunciaram  cooperação na área de defesa, incluindo compra 
e venda de armamentos, bem como o estabelecimento de parcerias industriais 
e iniciativas na formação de pessoal na área técnico-militar, entre outras áreas, 
como a energética e espacial. (Correio Braziliense – 13/12/12; O Estado de S. 
Paulo – Economia – 13/12/12) 
 
 
10- Certidão de óbito de Vladimir Herzog será retificada  
Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o juiz José Renato Nalini, corregedor-geral 
do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo (TJ-SP), rejeitou o recurso do 
Ministério Público que pedia uma nova alteração no atestado de óbito do 
jornalista Vladimir Herzog. O jornalista morreu em 1975 após uma sessão de 
tortura no Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações 
de Defesa Interna (DOI-Codi), em São Paulo, porém, na versão do Exército, 
Herzog teria se suicidado. Em 24/09/12, o juiz Márcio Bonilha Filho, da 2ª Vara 
de Registros Públicos do TJ-SP, acolheu o pedido da Comissão Nacional da 
Verdade e da família do jornalista para que a causa que o levou a morte fosse 
retificada em sua certidão de óbito, sendo alterada de “asfixia mecânica por 
enforcamento” para “lesões e maus-tratos sofridos durante interrogatório em 
dependências do 2° Exército (DOI-Codi)”. Entretanto, o Ministério Público 
Estadual (MPE) ingressou com recurso pedindo para que a causa da morte 
fosse substituída por “morte violenta, de causa desconhecida”, alegando que a 
alteração pretendida não seria adequada para constar em documentos oficias. 



Segundo Nalini, em sua sentença "a verdade pode machucar, mas não pode 
ser oculta. O prestígio exagerado da forma fez do universo jurídico uma seara 
propícia a representar um cenário de ficção". Para Marco Antônio Barbosa, 
advogado da família Herzog e presidente da Comissão Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos Políticos, da Secretaria de Direitos Humanos, dificilmente o 
MPE ingressará com um novo recurso, pois a decisão não teria violado norma 
constitucional e teria sido bem fundamentada. Para os membros da Comissão 
Nacional da Verdade, a decisão do TJ-SP serve de parâmetro para que novas 
famílias ingressem com o pedido de correção do atestado de óbito de seus 
familiares vítimas do regime militar (1964-1985), além de ser um exemplo a ser 
seguido em outros casos. (Folha de S. Paulo – Poder – 14/12/12) 
 
 
11- Embraer Defesa e Segurança fatura US$ 1bilhão em 2012 
Segundo o jornal Folha de S. Paulo, a área de defesa da Empresa Brasileira de 
Aeronáutica (Embraer) arrecadou cerca de US$ 1 bilhão no ano de 2012. Este 
faturamento seria decorrente das exportações, contratos de modernização ou 
manutenção dos aviões da Força Aérea Brasileira (FAB) e de programas em 
áreas não aeronáuticas, como a defesa de fronteiras. No próximo ano, 
conforme o jornal, está previsto o final do detalhamento técnico do maior 
projeto da empresa na área militar: a aeronave de transporte e 
reabastecimento aéreo de combustível KC-390. De acordo com o presidente da 
Embraer Defesa e Segurança, Luiz Carlos Aguiar, já existem 60 cartas de 
intenção na aquisição do KC-390 e espera-se que todas elas sejam efetivadas 
em contratos em 2013. Além disso, 28 aeronaves serão destinadas à FAB, 
visto que a ideia de criação do KC-390 surgiu não apenas como uma estratégia 
de mercado, mas também como uma necessidade da Força. (Folha de S. 
Paulo – Mercado – 14/12/12) 
 
 
 
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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