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1- Projeto de lei deve regular previdência de militares 

De acordo com os periódicos Correio Braziliense e O Estado de S. Paulo, o 
sistema previdenciário das Forças Armadas deve ser reformado através de um 
projeto de lei específico. De acordo com O Estado, parlamentares ameaçam 
obstruir a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Previdência 
civil caso o projeto referente aos militares não seja enviado. Segundo O Estado, 
o projeto de reforma da previdência militar deve ser apresentado pelo governo 
até o dia 20/03/19. O vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, 
afirmou que o texto desse projeto ainda está sendo redigido. O secretário 
especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, declarou que o texto deve 
aumentar o tempo mínimo de serviço de militares de 30 para 35 anos e elevar a 
alíquota de contribuição de 7,5% a 10,5%. De acordo com Marinho, as pensões 
passarão a contribuir com a mesma alíquota. Segundo Mourão, esse projeto 
deve modificar as leis de promoção de oficiais e de praças, a lei de remuneração 
e o Estatuto dos Militares. O general afirmou que a mudança deve ser 
acompanhada de um reescalonamento da carreira, para o qual a preparação 
requer mais tempo. Segundo os periódicos, optou-se por propor essas 
mudanças através de um projeto de lei deve-se ao fato desta tramitação ser mais 
simples do que uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC). Enquanto o 
projeto de lei requer apenas maioria simples para aprovação, a PEC demanda 
308 votos favoráveis na Câmara dos Deputados e 49 no Senado. Segundo O 
Estado, como uma compensação às mudanças nas regras de aposentadoria, as 
Forças Armadas reivindicam um aumento salarial. Segundo o periódico, a 
reivindicação também considera a defasagem da remuneração dos militares e o 
Ministério da Defesa acredita que se o aumento não for concedido antes da 
reforma, não ocorrerá após sua aprovação. (Correio Braziliense – Política – 



23/02/19; O Estado de S. Paulo – Economia – 23/02/19; O Estado de S. Paulo – 
Economia – 28/02/19) 
 

2- Governo brasileiro negou possibilidade de ação militar contra Venezuela 

Em editorial, O Estado de S. Paulo afirmou que, no dia 22/02/2019, um avião 
da Força Aérea Brasileira (FAB) aterrissou na cidade de Boa Vista, no estado 
de Roraima, com um carregamento de suprimentos humanitários. O ministro da 
Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, afirmou que a distribuição desses 
suprimentos deve ocorrer apenas em território brasileiro. Em entrevista ao 
periódico, o general Azevedo e Silva, declarou não haver possibilidade de 
confronto militar entre Brasil e Venezuela. O ministro declarou que, como 
determinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, as Forças Armadas 
brasileiras não cruzarão, em nenhuma hipótese, a fronteira venezuelana para 
distribuir ajuda humanitária. De acordo com O Estado, no dia 24/02/2019, a 
tensão na fronteira brasileira com a Venezuela aumentou, após confrontos 
entre manifestantes venezuelanos e militares da Guarda Nacional Bolivariana 
(GNB). O Exército brasileiro formou um cordão de isolamento para evitar mais 
casos de violência na região. No mesmo dia, militares brasileiros e 
venezuelanos reuniram-se em um encontro amistoso na fronteira. Na ocasião 
estavam presentes o general Bermúdez, da Força Armada Nacional Bolivariana 
(FANB), e o coronel do Exército brasileiro, Georges Feres Kanaan, coordenador 
adjunto da Força Tarefa Logística Humanitária. Segundo O Estado, ainda no 
dia 24/02/2019, os militares venezuelanos dispararam bombas de gás 
lacrimogêneo para dispersar a multidão, as quais atingiram o território 
brasileiro. Na ocasião, o Exército do Brasil, coordenado pelo general Eduardo 
Pazuaello, retirou os manifestantes e a imprensa do local. De acordo com O 
Estado, militares que atuam na fronteira consideraram a ação GNB uma 
agressão e o coronel José Jacaúna, chefe da Operação Acolhida, declarou que 
“foi um episódio lamentável. Ninguém esperava que isso acontecesse. 
Recebemos uma chuva de gás lacrimogêneo vindo do território venezuelano e 
esperamos que isso não fique assim”. Segundo o jornal, a declaração causou 
desconforto no governo e na cúpula militar. O vice-presidente da República, 
general Hamilton Mourão afirmou, por sua vez, que no cenário atual a prioridade 
é reduzir a tensão na fronteira. De acordo com o jornal, Mourão se opõe a 
qualquer plano de intervenção militar no país vizinho com a finalidade de 
destituir seu presidente, Nicolás Maduro, posicionamento que é partilhado pela 
ala militar do governo. Embora contrários ao governo de Maduro, os militares 
consideram que um eventual conflito com a Venezuela seria "desastroso" para 
o Brasil.  (O Estado de S. Paulo – Opinião – 23/02/2019; O Estado de S. Paulo 
– Internacional – 23/02/2019; Folha de S. Paulo - Mundo - 25/02/19; O Estado 
de S. Paulo - Internacional - 25/02/19; O Estado de S. Paulo – Notas e 
Informações – 26/02/2019) 
 

 

3- Ministério da Saúde estuda convocar militares para atuar na pasta 

Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o Ministério da Saúde planeja convocar 
militares para atuar em áreas consideradas críticas pela pasta, como a direção 
do Hospital Federal de Bonsucesso, que se encontra em crise de atendimento 



e enfrenta suspeita de envolvimento com milícias. O Ministério pretende que 
militares ocupem seis diretorias do hospital, ficando responsável por atividades 
como compra de medicamentos e contratos de limpeza e alimentação. 
Segundo o periódico a justificativa apresentada pela pasta é a maior resistência 
dos militares à atuação de milicianos. Ademais, de acordo com O Estado, o 
Ministério da Saúde estuda atribuir à Força Aérea Brasileira (FAB) funções da 
Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), como a administração de contratos de 
transporte aéreo. (O Estado de S. Paulo – Metrópole – 23/02/2019) 
 

4- Turistas brasileiros são escoltados até fronteira 

Segundo o periódico Estado de S. Paulo, turistas brasileiros que estavam retidos 
na Venezuela, retornaram ao Brasil com escolta da Guarda Nacional Bolivariana 
(GNB). O guia turístico venezuelano que acompanhava os turistas, Alexander 
Cordero, informou ao periódico que o grupo de brasileiros conseguiu autorização 
especial para atravessar a fronteira após negociações do vice-cônsul do Brasil 
em Santa Elena de Uiarén, Ewerton Oliveira, com o comandante da GNB na 
fronteira. De acordo com O Estado, oficiais do Exército brasileiro também 
negociavam o retorno dos turistas ao Brasil. De acordo com oficiais do Exército 
brasileiro a tensão na região foi reduzida devido a aberturas momentâneas do 
bloqueio para que os brasileiros atravessem a fronteira. (Estado de S. Paulo – 
Internacional – 26/02/2019) 
 

5- Bolsonaro homenageou presidentes militares 

De acordo com os periódicos Correio Braziliense e O Estado de S. Paulo, na 
ocasião da posse do general Joaquim Luna e Silva como diretor da Itaipu 
Binacional, o presidente da República, Jair Bolsonaro, homenageou generais 
que comandaram os regimes militares no Brasil (1964-1985) e no Paraguai 
(1954-1989). De acordo com o presidente, a usina hidroelétrica de Itaipu não 
teria saído do papel se não fosse pelos governantes militares, como o de Alfredo 
Stroessner. Segundo o Correio Braziliense, em 1974 foi assinado o tratado que 
deu origem a Itaipu, mas foi apenas em 1984 que a hidrelétrica começou a 
produzir energia. De acordo com Bolsonaro, “as primeiras tratativas começaram 
ainda lá atrás, no governo do marechal Castelo Branco”. De acordo com o 
Correio, o presidente afirmou que Castelo Branco foi eleito “à luz da Constituição 
vigente naquele momento”, mas não mencionou que após a instauração do 
regime militar, em 1964, a escolha dos presidentes era realizada pela cúpula do 
regime e, depois disso, era eleito indiretamente por um colégio eleitoral. (Correio 
Braziliense – Política – 27/02/19; O Estado de S. Paulo – Política – 27/02/2019) 
 

6- General defendeu expansão de Itaipu 

Segundo o periódico O Estado de S. Paulo, o novo diretor-geral da Itaipu 
Binacional, general Joaquim Silva e Luna, defendeu a expansão da usina 
hidrelétrica e a construção de duas pontes para ligar o Brasil e o Paraguai. De 
acordo com o general, a expansão é uma herança para o país e significa "investir 
em uma obra estruturante, altamente relevante para o Brasil e o Paraguai”. 
Segundo o jornal, as pontes devem ser construídas sobre o Rio Paraná e sobre 
o Rio Paraguai. Conforme o periódico, Silva e Luna prometeu uma gestão rígida 
na usina, além de uma reavaliação dos programas financiados pela mesma. (O 
Estado de S. Paulo – Economia – 28/02/19) 
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