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1- Presidente da República criticou quadro de funcionários do Ministério da 
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3- Brasileiros darão treinamento para militares da Monusco 
4- Jornalista comentou julgamentos de militares na Justiça Militar 
 
 
1- Presidente da República criticou quadro de funcionários do Ministério da 
Defesa 
De acordo com o periódico Correio Braziliense, o presidente da República, Jair 
Bolsonaro, em entrevista à Revista Veja, criticou a composição do quadro de 
funcionários do Ministério da Defesa ao afirmar que existem “sabotagens” dentro 
de seu governo. De acordo com Bolsonaro, “há sabotagens, às vezes, de onde 
você nem imagina”. O presidente afirmou que “o ministério estava aparelhado 
por civis. Havia lá uma mulher em cargo de comando que era esposa do 02 do 
MST [Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra]. Tinha ex-deputada do 
PT [Partido dos Trabalhadores], gente de esquerda... Pode isso?”. Segundo o 
presidente, em seu governo, militares foram selecionados para os postos de 
comando no Ministério, substituindo os funcionários civis. (Correio Braziliense – 
Política – 01/06/19)  
 
 
2- Atletas das Forças Armadas garantiram índice para competir nos Jogos Pan-
americanos de 2019 
De acordo com o jornal Correio Braziliense, dois atletas das Forças Armadas 
garantiram índice técnico suficiente para competir em provas de equitação nos 
Jogos Pan-Americanos de 2019, a serem realizados entre julho e agosto na 
cidade de Lima, no Peru. A classificação foi obtida durante o Concurso Completo 
de Equitação Internacional, realizado no Centro Olímpico de Hipismo, na cidade 
do Rio de Janeiro. Os conjuntos do major Gustavo Lopes da Cruz e do Tenente 
Luís Fernando Varanda, do Exército brasileiro, foram acompanhados por mais 
cinco classificados. (Correio Braziliense – 01/06/19 – Superesportes) 
 
 



3- Brasileiros darão treinamento para militares da Monusco 
Segundo o periódico O Estado de S. Paulo, 13 militares brasileiros irão se juntar 
a 16 mil soldados da Missão das Nações Unidas na República Democrática do 
Congo (Monusco), comandados pelo general brasileiro Elias Rodrigues Martins 
Filho, para dar treinamento de combate à tropa. Os militares passaram pelo 
intenso treinamento do Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), em 
Manaus. De acordo com O Estado, os brasileiros seguirão no do dia 20/06 para 
Uganda, onde é formalizada a incorporação dos militares que participam de 
operações das Organização das Nações Unidas (ONU) na África, e então 
partirão rumo ao Congo. O destino final dos militares brasileiros será a cidade de 
Beni, no nordeste do país, marcada pela ação de milícias armadas e por uma 
grave epidemia do vírus Ebola. (O Estado de S. Paulo – Internacional – 03/06/19) 
 
 
4- Jornalista comentou julgamentos de militares na Justiça Militar 
Em coluna opinativa para a Folha de S. Paulo, o jornalista e autor de livros sobre 
a história do regime militar (1964-1985) Elio Gaspari comentou sobre a 
transferência dos julgamentos de militares para a Justiça Militar. Gaspari 
relembrou o arquivamento do processo da Chacina do Salgueiro, ocorrida em 
2017, pelo Ministério Público Militar e um caso de operação de combate ao 
tráfico de drogas em que 11 presos afirmaram terem sido torturados em um 
quartel do Exército e três disseram ter sido ameaçados no presídio. O jornalista 
comentou também sobre a revogação, pelo Superior Tribunal Militar, da prisão 
dos nove militares que dispararam 83 tiros em um carro no estado do Rio de 
Janeiro, que irão responder em liberdade. Para Gaspari, esses casos mostram 
a “dificuldade da Justiça Militar de delimitar a linha que separa a compreensão 
da tolerância”, alertando ainda sobre o uso de militares em ações policiais, “pois 
a corda acaba arrebentando nas mãos de um jovem oficial, tenente, capitão ou, 
no máximo, um major”. (Folha de S. Paulo – Poder – 05/06/19) 
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