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1- Presidente eleito afirmou que não prorrogará intervenção federal no Rio de Janeiro 
Segundo os periódicos Correio Braziliense, O Estado de S. Paulo e a Folha de S. 
Paulo, o presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, declarou, no dia 30/11/18, 
durante um evento na cidade de Guaratinguetá, no estado de São Paulo, que não 
pretende estender o prazo da intervenção federal na segurança pública no estado do 
Rio de Janeiro, que deve terminar no dia 31/12/18. Bolsonaro deixou em aberto a 
possibilidade de ocorrerem as operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), mas 
afirmou que a aprovação depende do consentimento do Parlamento. De acordo com 
a Folha, a decisão de Bolsonaro ocorreu em decorrência do interesse dos militares 
em encerrar a intervenção e pelo fato de a Constituição não permitir votação de 
emendas durante intervenções. Segundo a Folha e O Estado, durante o evento, 
Bolsonaro defendeu a necessidade de prover uma “retaguarda jurídica” aos membros 
das forças de segurança e defesa durante operações. “Não posso admitir que um 
integrante das Forças Armadas, da Polícia Militar, Polícia Federal, entre outros, após 
cumprimento da missão, respondam a um processo”, afirmou. De acordo com O 
Estado, os dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que, durante a 
intervenção, o número de homicídios por policiais aumentou em 30% em relação ao 
ano de 2017. Segundo a Folha, um relatório redigido pela Defensoria Pública e por 
entidades de defesa dos direitos humanos, divulgado em setembro de 2018, 
apresentou mais de 300 depoimentos anônimos que apontam 30 tipos de violações 
cometidas pelos agentes da intervenção. Segundo o jornal, o Gabinete de Intervenção 



Federal declarou que todas as ações foram realizadas “dentro da legalidade 
objetivando proteger cidadãos e respeitar seus direitos”. Em coluna opinativa para O 
Estado, o colunista Roberto Godoy afirmou que um oficial da área de planejamento 
da intervenção caracterizou o fim da intervenção “pelo movimento ‘desce a tropa, 
sobe o marginal’”. Segundo Godoy, o legado da intervenção será um diagnóstico 
completo da crise de segurança pública do estado do Rio de Janeiro e um projeto 
para a retomada do controle da área. O colunista afirmou que, entre agosto e 
setembro de 2018, “os 5,8 mil tiroteios contabilizados no Rio ao longo de 28 dias eram 
um indicador poderoso de que o teatro de operações era isso mesmo – um cenário 
de guerra, urbana e sangrenta, com mortes de civis e zonas de exclusão decretadas 
por facções e milícias”. “Não era um confronto para ser tratado à meia-força”, 
defendeu Godoy. (Correio Braziliense – Política – 01/12/18; Folha de S. Paulo – 
Cotidiano – 01/12/18; O Estado de S. Paulo – Metrópole – 01/12/18) 
 
2- Presidente escolheu almirante para Ministério de Minas e Energia 
Segundo os periódicos Correio Braziliense, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, 
no dia 30/11/18, o presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, anunciou que o 
almirante de esquadra Bento Costa de Albuquerque Junior comandará o ministério 
de Minas e Energia. Segundo o Correio, a nomeação de Albuquerque prestigia a 
Marinha, que era a única instituição das Forças Armadas que não possuía 
representação em um ministério. A Aeronáutica terá um representante no ministério 
da Ciência e Tecnologia, enquanto membros do Exército estará no comando dos 
ministérios de Gabinete de Segurança Institucional, Defesa, Secretária de Governo, 
Infraestrutura e Controladoria-Geral da União.  De acordo com o Correio, Albuquerque 
Junior ocupa atualmente o cargo de diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e 
Tecnológico da Marinha. De acordo com a Folha, o almirante de esquadra coordenou 
o projeto de construção de submarinos de propulsão nuclear, que no momento está 
interrompido, além de defender projetos para a proteção da Amazônia Azul. De 
acordo com O Estado, com o almirante no ministério deve haver um fortalecimento 
no desenvolvimento de energia nuclear no Brasil, além da definição do que vai 
acontecer com as obras paralisadas da usina nuclear de Angra 3. Segundo a Folha, 
o atual ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, elogiou Albuquerque Junior, 
“muito bem preparado para as responsabilidades técnicas e de comando do setor. 
Conhece o funcionamento e os desafios da convivência no Parlamento”. Em 
entrevista à Folha, o futuro ministro de Minas e Energia comentou sobre a nomeação 
e os planos futuros. O almirante afirmou que terá “liberdade total para conduzir o 
ministério” e foi recomendado a não nomear “por interesse de nenhum grupo”. O 
almirante declarou que considerará o projeto de privatização da Eletrobrás e pretende 
diversificar a matriz energética, focando na conclusão de projetos de produção de 
energia nuclear, como Angra 3. (Correio Braziliense – Política – 01/12/18; Folha de 
S. Paulo – Mercado – 01/12/18; Folha de S. Paulo – Mercado – 07/11/18; O Estado 
de S. Paulo – Economia – 01/12/18) 
 
3- Presidente eleito afirmou ser favorável a negociação entre a Embraer e a Boeing 
Segundo os periódicos Correio Braziliense e O Estado de S. Paulo, o presidente da 
República eleito, Jair Bolsonaro, afirmou ser favorável à fusão da Embraer com a 
Boeing. De acordo com os jornais, Bolsonaro indicou que em seu governo consentirá 
com a negociação. “Entendo que a Embraer, se continuar solteira como está, a 
tendência é que desapareça”, afirmou Bolsonaro. Segundo O Estado, devido à 
existência de uma “golden share”, uma ação especial da empresa, é necessário o 



aval do governo para a conclusão das negociações. De acordo com o periódico, a 
Embraer e a Boeing pretendem apresentar uma proposta de acordo ainda para o 
presidente da República, Michel Temer. Segundo O Estado, a declaração de 
Bolsonaro é um indicativo de que não deve haver problemas para finalizar as 
negociações, e espera-se que, até o final de 2019, Embraer e Boeing já estejam 
atuando conjuntamente. Segundo O Estado, a Justiça Federal do estado de São 
Paulo concedeu uma liminar no dia 05/12/18 que suspende a venda da parte 
comercial da Embraer a Boeing. A decisão provisória resultou de uma ação popular 
envolvendo deputados federais do Partido dos Trabalhadores (PT). Segundo o juiz 
Victorio Giuzio Neto, a proximidade entre o recesso do Judiciário e a posse do 
presidente eleito, Jair Bolsonaro, em conjunto com a renovação do Congresso, seriam 
os motivos que justificam a decisão. (Correio Braziliense – Política – 01/12/18; O 
Estado de S. Paulo – Negócios – 01/12/18; O Estado de S. Paulo – Economia – 
07/12/18) 
 
4- Ministério Público Federal abriu inquérito para apurar ações de militares  
Segundo o periódico O Estado de S. Paulo, o Ministério Público Federal (MPF) 
instaurou inquérito civil para averiguar a ocorrência de tortura praticada por militares 
do Exército depois de operação na Favela da Caixa D'Água, na cidade do Rio de 
Janeiro, no dia 20/08/18. De acordo com o jornal, depoimentos apontaram que oito 
pessoas foram presas e agredidas pelos militares. A ocorrência teria acontecido em 
um quartel da Primeira Divisão do Exército. Segundo a denúncia, os detidos foram 
agredidos foram com pedaços de madeira e fios elétricos por 20 minutos. De acordo 
com o periódico, se forem comprovadas as denúncias, os acusados podem perder os 
cargos em razão da Lei de Improbidade Administrativa. Segundo O Estado, o 
Comando Militar Leste (CML) informou que está investigando o caso. (O Estado de 
S. Paulo – Metrópole – 01/12/18) 
 
5- Generais que atuaram na MINUSTAH ganharam posições de destaque no governo 
de Bolsonaro 
Segundo o periódico Folha de S. Paulo, sete oficiais das Forças Armadas que 
participaram da Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti 
(MINUSTAH), atuarão no governo do presidente da República eleito, Jair Bolsonaro. 
De acordo com a Folha, esse gesto tem sido visto como um reconhecimento pelas 
capacidades que os militares obtiveram durante a missão, como gestão e resolução 
de conflitos. Segundo o jornal, já foram escolhidos o general Augusto Heleno, primeiro 
comandante das tropas da MINUSTAH (entre 2004 e 2005), para o   Gabinete de 
Segurança Institucional (GSI); o general Edson Leal Pujol, que liderou a MINUSTAH 
entre 2013 e 2014, para o comando do Exército; e o general Carlos Alberto dos Santos 
Cruz, que esteve no Haiti entre 2007 e 2009, para a Secretaria de Governo. Além 
deles, o comandante do componente militar da missão entre 2009 e 2010, general 
Floriano Peixoto Vieira Neto, foi cotado para comandar a gestão de contratos públicos 
na Secretaria-Geral da Presidência, e o general Ajax Porto Pinheiro, comandante da 
MINUSTAH de 2015 a 2017, será assessor especial do presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli. De acordo com a Folha, os futuros 
ministros da Defesa e da Infraestrutura, Fernando Azevedo e Silva e Tarcísio Gomes 
de Freitas, também estiveram no Haiti durante a operação de paz. Azevedo e Silva 
foi chefe de operações entre 2004 e 2005, e Freitas foi chefe da seção técnica da 
Companhia Brasileira de Engenharia de Força de Paz nos anos de 2005 e 2006. Em 
entrevista à Folha, o professor do curso de Relações Internacionais da Universidade 



de São Paulo (USP), Rafael Villa, afirmou que a interlocução entre general Heleno e 
Jair Bolsonaro atraiu ao governo outros militares que atuaram no Haiti. De acordo 
com o professor da Universidade de Brasília, Antonio Jorge Ramalho, “a excelência 
profissional e a grande experiência” dos oficiais que atuaram no Haiti contribuíram 
para o convite à composição do próximo governo. “A vivência internacional contribuirá 
para o desempenho deles”, complementou Ramalho. O ex-ministro das Relações 
Exteriores e da Defesa, Celso Amorim, afirmou que os militares ocupam posições 
civis em governos por sua eficiência e disciplina.  (Folha de S. Paulo – Poder – 
01/12/18) 
 
6- Bolsonaro defendeu aumento do orçamento das Forças Armadas 
De acordo com o periódico Correio Braziliense, na solenidade de formatura de 
cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), ocorrida na cidade de 
Resende, no estado do Rio de Janeiro, no dia 01/12, o presidente da República eleito 
para o próximo mandato, Jair Bolsonaro, anunciou a intenção de não estabelecer um 
teto de gastos para as Forças Armadas em seu governo e de aumentar os salários 
dos militares. Segundo Bolsonaro, apesar das dificuldades econômicas do país, é 
necessário que os militares recebam um salário compatível com a função realizada 
pelas Forças. O presidente eleito também ressaltou a importância de que a Medida 
Provisória 2215, que prevê a reestruturação da remuneração dos militares, seja 
votada. De acordo com o periódico, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 
2215/2001 acabou com a promoção automática dos militares que passam para a 
reserva, o auxílio-moradia e o adicional de inatividade dos militares. O Correio 
relembrou que, além do soldo, os militares recebem adicionais por habilitação, 
moradia em regiões inóspitas e desgastes físicos e gratificações por tempo de 
permanência extra na ativa. De acordo com o periódico, a presença expressiva de 
militares na composição do governo intensificou a pressão para o aumento dos 
salários e dos investimentos nos programas de modernização das Forças Armadas. 
(Correio Braziliense – Política – 02/12/18) 
 

7- Ministro-chefe do GSI pediu cautela a Bolsonaro 
De acordo com o periódico Correio Braziliense, o ministro-chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional (GSI), general Sérgio Etchegoyen, após cerimônia de 
comemoração dos 80 anos de GSI, pediu que o presidente da República eleito, Jair 
Bolsonaro, tenha cautela no preparo de sua segurança e destacou os riscos em 
relação ao carro aberto que deve ser usado no dia de sua posse. “A segurança do 
presidente eleito exige mais cuidado? Certamente exige. Nós temos um presidente 
que sofreu um atentado, que vem sofrendo agressões frequentes, basta ver mídias 
sociais”, afirmou Etchegoyen. Na cerimônia também estava presente o futuro 
ministro-chefe do GSI, o general Augusto Heleno. Etchegoyen comentou com o 
Correio que o general Luiz Fernando Baganha foi designado para assumir a chefia da 
coordenação da transição do GSI. (Correio Braziliense – Política – 04/12/18). 
 
8- Ossada de desaparecido político foi identificada 
De acordo com o periódico O Estado de S. Paulo, foi anunciada a identificação do 
corpo do líder sindical Aluízio Palhano Pedreira Ferreira durante o 1.º Encontro 
Nacional de Familiares, realizado em Brasília pela Comissão Especial sobre Mortos 
e Desaparecidos Políticos (CEMDP). Aluízio Palhano foi vice-presidente do Comando 
Geral dos Trabalhos e, após retornar de um período de exílio em Cuba, tornou-se um 
dos chefes da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). O sindicalista foi preso 



durante o regime militar (1964-1985), permanecendo desaparecido desde 1971. A 
ossada identificada foi encontrada em uma vala comum em 1990 no cemitério Dom 
Bosco, em Perus, na zona oeste de São Paulo. Segundo o periódico, o destino de 
Palhano levantava controvérsia, suspeitava-se que ele tivesse sido morto na Casa da 
Morte, na cidade de Petrópolis, prisão clandestina do Centro de Informações do 
Exército (CIE), ou na cidade de São Paulo, no Destacamento de Operações de 
Informações (DOI), do 2º Exército, comandado pelo major Carlos Alberto Brilhante 
Ustra. Ustra e seus subordinados foram denunciados pelo Ministério Público Federal 
(MPF) pelo crime, porém a Justiça rejeitou a acusação em função da Lei de Anistia 
(1979). O major negou a responsabilidade no assassinato. A identificação da ossada 
de Palhano foi realizada pelo Grupo de Trabalho Perus, composto pelo Ministério dos 
Direitos Humanos, a CEMDP, a Prefeitura da cidade de São Paulo e a Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP). (O Estado de S. Paulo – Política – 04/12/18) 
 
9- Mourão falou sobre o embate entre os militares e o futuro ministro da Casa Civil 
Segundo o periódico O Estado de S. Paulo, o vice-presidente eleito, general Hamilton 
Mourão, declarou, no dia 05/12/18, que, se confirmadas as acusações contra o futuro 
ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o mesmo deverá se retirar do governo. A 
declaração foi feita durante um encontro de empresários que ocorreu na cidade de 
Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Segundo o jornal, os militares que 
participarão do governo do presidente da República eleito, Jair Bolsonaro, não 
acreditam que Lorenzoni possa comandar um ministério e ainda negociar com o 
Congresso, pois os dois cargos exigem muita dedicação. Segundo o periódico, existe 
uma divergência sobre quem ficará com o controle das ações administrativas. Parte 
do núcleo de transição do governo quer que fique com a Secretária de Governo, sob 
responsabilidade do general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, contudo, 
Lorenzoni afirmou que o controle permaneceria no ministério da Casa Civil. De acordo 
com o periódico, Mourão afirmou que os militares deverão ficar com uma parte da 
articulação política do Palácio do Planalto. (O Estado de S. Paulo – Política – 
06/12/18) 
 
10- General comentou intervenção no Rio de Janeiro 
Em entrevista para o jornal Folha de S. Paulo, o futuro secretário nacional da 
segurança pública, general Guilherme Theophilo, afirmou que as políticas de 
segurança pública devem estar baseadas em um tripé de "inteligência integrada com 
países vizinhos, tecnologia de ponta e a melhora da fiscalização de fronteiras". 
Theophilo afirmou que nunca foi a favor da intervenção federal na segurança pública 
no estado do Rio de Janeiro. Segundo o jornal, Theophilo afirmou que há um 
planejamento para a desmobilização gradual da intervenção, uma vez que ela não 
será prorrogada, tendo seu fim marcado para 31/12/18. O futuro secretário afirmou 
que uma das prioridades no combate ao tráfico de drogas deve ser a identificação de 
criminosos de “colarinho branco” que contribuem para a manutenção do tráfico. “Com 
certeza temos políticos, juízes e militares, tanto das forças auxiliares como das Forças 
Armadas” envolvidos nas atividades criminosas. (Folha de S. Paulo – Poder – 
06/12/18) 
 
11- Chefe do Estado Maior do Exército afirmou que a promoção nas Forças 
representa um modelo para a seleção de cargos políticos 
De acordo com o periódico O Estado de S. Paulo, o chefe do Estado Maior do 
Exército, general Paulo Humberto Cesar de Oliveira, declarou que os critérios de 



promoção nas Forças Armadas são exemplares e deveriam ser seguidos no setor 
público. Segundo o general, a promoção na carreira militar se baseia na “meritocracia” 
e “competência”. O general também ressaltou que a necessidade do modelo se 
evidencia em um “momento em que a sociedade brasileira exige de suas lideranças 
comportamento ético e comprometimento com os interesses comuns”. (O Estado de 
S. Paulo – Política – 07/12/18) 
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Correio Braziliense – www.correioweb.com.br 
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*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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