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1- Editorial criticou texto aprovado para a reestruturação da carreira e reforma 
das aposentadorias de militares 
2- Presidente disponibilizou aeronaves para ajudar na busca do C-130 chileno 
 
 
1- Editorial criticou texto aprovado para a reestruturação da carreira e reforma 
das aposentadorias de militares 
Em editorial, o periódico Folha de S. Paulo criticou o texto aprovado pelo 
Congresso Nacional para a reforma do sistema previdenciário e para a 
reestruturação das carreiras de militares das Forças Armadas. De acordo com o 
jornal, medidas como a ausência de exigência de idade mínima, a integralidade 
e paridade das remunerações entre militares da ativa e da reserva, e a inclusão 
de demandas salariais, são “descabidas” e contribuirão para a preservação de 
privilégios de militares em relação às regras vigentes para outros trabalhadores 
do setor privado e servidores civis.  Segundo o jornal, “a manobra adotada 
manchou a ampla reforma do sistema de aposentadorias levada a cabo neste 
ano [...]”. A Folha recordou que o sistema previdenciário militar absorve cerca de 
metade dos gastos com o regime dos servidores da União. Conforme a auditoria 
realizada pelo Tribunal de Contas da União, a despesa para subsidiar um militar 
no ano de 2018 foi de R$ 121,7 mil, em média, ante R$ 6.500 para trabalhadores 
do setor privado. (Folha de S. Paulo – Opinião – 07/12/19) 
 
 
2- Presidente disponibilizou aeronaves para ajudar na busca do C-130 chileno 
Segundo o periódico Folha de S. Paulo, o presidente da República, Jair 
Bolsonaro, colocou duas aeronaves brasileiras a disposição do governo do Chile 
no dia 10/12/19. Com o objetivo de ajudar nas buscas do Hércules C-130 chileno 
desaparecido no dia 09/12/19, enquanto sobrevoava o mar de Drake a caminho 
de uma base na Antártida. De acordo com o jornal, o Ministério da Defesa do 
Brasil informou que foram oferecidas as aeronaves dos modelos SC-105 e P3, 
usadas em operações de resgate por possuírem sensores infravermelhos e 
equipamentos para varredura eletrônica. Além disso, a Folha informou que a 
Marinha brasileira encaminhou para a região um navio polar que estava na 



Antártida, que chegaria ao local do desaparecimento no dia 11/12/19. (Folha de 
S. Paulo – Mundo – 11/12/19) 
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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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