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1- Jair Bolsonaro se reuniu com almirante da Marinha 
De acordo com o periódico Correio Braziliense, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, 
esteve no 1º Distrito Naval do Rio de Janeiro no dia 17/11/18, onde se reuniu com o 
comandante da Marinha, almirante Eduardo Bacellar Leal Ferreira. Bolsonaro 
comentou que convidou o almirante para assumir o Ministério da Defesa, mas este 
recusou o convite por motivos familiares. Segundo o Correio, mesmo após com a 
recusa do almirante, o presidente eleito garantiu que o procurará quando for 
necessário para auxílio na área da Marinha. Em relação aos futuros comandantes das 
Forças, Bolsonaro informou que o assunto está sob responsabilidade do futuro 
ministro do Gabinete da Segurança Institucional, general Augusto Heleno, e do futuro 
ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva. (Correio Braziliense – Política 
– 17/11/18) 
 
2- Mourão pode ter atribuições da Casa Civil 
De acordo com o periódico O Estado de S. Paulo, com a proposta da nova estrutura 
ministerial do mandato do presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, há a 
possibilidade de que o vice-presidente eleito, o general Hamilton Mourão, ocupe uma 
posição de coordenação no Palácio do Planalto. Segundo O Estado, a equipe de 
Bolsonaro pretende retirar da Casa Civil a função de coordenação dos ministérios do 
governo, que passaria a ser executada por Mourão. Conforme a avaliação do núcleo 
mais próximo do presidente eleito, nomear o general para o cargo seria um modo de 
confirmar sua posição hierárquica para cobrar resultados. (O Estado de S. Paulo – 
Política – 18/11/18) 
 
3- Futuros comandantes das Forças Armadas foram anunciados 
Segundo os periódicos Correio Braziliense, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, 
no dia 21/11/18, o futuro ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, 
comunicou os nomes dos militares que devem ocupar os cargos de comandantes das 



Forças Armadas. De acordo com o Correio, o vice-presidente da República eleito, 
general Hamilton Mourão, havia anunciado, no dia 07/11/18, que o critério de escolha 
seria o de tempo de carreira. Segundo o Correio, o presidente da República eleito, 
Jair Bolsonaro, escolheu o critério de antiguidade para escolher os comandantes das 
Forças buscando ampliar seu prestígio com o alto comando. De acordo com o os 
periódicos o futuro comandante do Exército será o general Edson Leal Pujol; o 
comandante da Marinha será o almirante de esquadra Ilques Barbosa Júnior e o da 
Aeronáutica será o tenente-brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudez. Pujol 
entrou para a carreira militar no ano de 1971 e hoje é chefe do Departamento de 
Ciência e Tecnologia do Exército. Barbosa atua nas Forças Armadas desde antes de 
1978 e em 2014 se tornou Almirante da Esquadra, sendo chefe do Estado-Maior da 
Armada. Bermudez iniciou a carreira em 1975, já tendo sido comandante da Base 
Aérea de Brasília e diretor-geral do Departamento de Ensino da Aeronáutica. 
Atualmente, Bermudez é comandante-geral de Pessoal da Força Aérea Brasileira 
(FAB). Em coluna opinativa para O Estado, o colunista Roberto Godoy afirmou que 
os três oficiais que vão assumir o comando das Forças Armadas têm em comum o 
“baixo perfil político”, além de serem “profissionais de boa formação” e “inovadores 
em suas áreas”. (Correio Braziliense – Política – 22/11/18; Folha de S. Paulo – Poder 
– 22/11/18; O Estado de S. Paulo – Política – 22/11/18) 
 
4- General da reserva foi nomeado Secretário Nacional de Segurança Pública 
Segundo o periódico O Estado de S. Paulo, o general da reserva Carlos Alberto dos 
Santos Cruz foi anunciado como futuro Secretário Nacional de Segurança Pública, 
órgão vinculado ao Ministério da Justiça. De acordo com O Estado, o general 
comandou o componente militar de missões de paz da Organização das Nações 
Unidas (ONU) no Haiti e no Congo. Santos Cruz fora nomeado em abril de 2017 para 
o mesmo cargo pelo presidente da República, Michel Temer, mas em junho de 
2018deixou o cargo para prestar consultoria à ONU. (O Estado de S. Paulo – Política 
– 22/11/18) 
 
5- Coluna opinativa comentou sobre os militares na política 
Em coluna opinativa para a Folha de S. Paulo, o jornalista especialista em direito 
constitucional e mestre em Ciência Política Luiz Weber afirmou que "na disputa por 
território no Planalto, os generais estão batendo em retirada".  De acordo com Weber, 
cargos estratégicos, antes almejados pelos militares, estão sendo entregues aos 
"aliados sem farda do presidente eleito Jair Bolsonaro", e que isso "não é de todo 
mal", já que em algumas áreas a presença de militares "faria mais mal do que bem".  
Segundo Weber, a retirada "não é desonrosa. Pode ser estratégica, envolver uma 
logística complicada e heroísmo. E mais importante: um movimento que precede uma 
retomada". (Folha de S. Paulo – Poder – 22/11/18) 
 
6- Mourão discutiu questões sensíveis ao próximo governo 
Em entrevista ao periódico Folha de S. Paulo, o vice-presidente eleito e general da 
reserva, Hamilton Mourão, respondeu a questões sobre o futuro do governo. Segundo 
o general, “o país entrou numa tal rota de falta de ética, de corrupção, ineficiência e 
má gestão que a população como um todo passou a se voltar para as Forças 
Armadas”. Mourão declarou também que o temor de um governo sob uma tutela 
militar é sem fundamento. Segundo o general da reserva, a função das Forças é não 
“deixar o país ir para o caos”. O militar justificou as mensagens contra impunidade 
divulgadas pelo comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, durante o 



julgamento do habeas corpus do ex-presidente da República Luís Inácio  Lula da Silva 
e afirmou que elas buscavam “mostrar que [a concessão de habeas corpus] desataria 
um mar de paixões que a gente não saberia aonde ia terminar”. O general também 
ressaltou o pragmatismo brasileiro para manter um bom relacionamento com a China, 
a necessidade de repensar o Mercosul como acordo de comércio, a carência de 
estudos em relação à privatização da área de refino da Petrobrás e a necessidade de 
estabelecer um relacionamento positivo com o Oriente Médio, para manter um 
parceiro comercial importante e impedir que o Brasil sofra com a "questão do 
terrorismo internacional". (Folha de S. Paulo – Poder – 23/11/18) 
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