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1- Clube Militar lançará campanha pela “moralidade nacional” 
 
 
1- Clube Militar lançará campanha pela “moralidade nacional” 
Segundo o periódico Folha de S. Paulo, o Clube Militar do Rio de Janeiro 
lançará, no dia 19/03/15, uma campanha pela “moralidade nacional”, composta 
por debates e divulgação de textos na internet sobre corrupção. De acordo com 
a entidade, a iniciativa foi motivada pela “constatação de que valores da 
sociedade apresentam diversas distorções", como por exemplo, “os direitos das 
minorias prevalecendo sobre os da maioria”. De acordo com a Folha, o 
presidente do Clube Militar, general Gilberto Pimentel declarou que pretende 
que a iniciativa “seja de todos que amam, verdadeiramente, o Brasil”. A 
entidade divulgou uma lista contendo 31 nomes de militares da reserva, 
jornalistas e políticos que teriam aderido à iniciativa. Porém, o jornalista 
Fernando Gabeira, um dos nomes da lista, afirmou que autorizou o uso de seus 
textos no site da entidade, entretanto, desconhece o documento a respeito 
desta iniciativa. (Folha de S. Paulo – Poder – 06/03/15) 
 
 
SITES DE REFERÊNCIA 
  
 
Correio Braziliense – www.correioweb.com.br 
Folha de S. Paulo – www.folha.uol.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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