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1- Bolsonaro afirmou que militares devem se preocupar com "maus brasileiros" 
De acordo com o periódico Correio Braziliense, o presidente da República, Jair 
Bolsonaro, participou de uma solenidade de declaração dos novos aspirantes da 
Força Aérea Brasileira (FAB) em Pirassununga, no estado de São Paulo, no dia 
04/12/20. Em discurso, Bolsonaro disse que "mais do que bem servir a pátria" e 
se preocupar com a própria carreira, os militares devem se atentar a "tudo que 
está ao nosso lado", pois existem "alguns maus brasileiros, que querem roubar 
aquilo de mais sagrado que existe entre nós, a nossa liberdade". (Correio 
Braziliense - Política - 05/12/20) 
 
2- General diretor-geral da usina de Itaipu alterou regras trabalhistas da empresa 
Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o diretor-geral da usina hidrelétrica de Itaipu, 
general Joaquim Silva e Luna, alterou as regras trabalhistas da empresa, 
voltando a contabilizar o sábado como dia usufruído de férias para todos os 
funcionários da empresa. A proposta havia sido apresentada pela diretoria-geral 
e aprovada em assembleia coletiva com os sindicatos no dia 01/12/20. Desde 
2014 os funcionários com mais de dez anos de carreira não contabilizavam 
sábados, domingos e feriados para a totalização dos 30 dias de férias, na prática 
estendendo esse período. De acordo com o periódico, essa metodologia não é 
amparada pela legislação trabalhista brasileira, adotada por Itaipu "sob 
argumento de ser uma empresa binacional", mesclando regras do Brasil e do 



Paraguai. O coronel da reserva do Exército Ricardo Bezerra, assessor do diretor-
geral, explicou que a decisão tira dos funcionários contratados depois de 2010 a 
expectativa de direito futuro, e como compensação a nova regra prevê o 
pagamento de uma "indenização fixa de R$ 11 mil para aqueles com salário 
inferior a R$ 9 mil mensais". Os funcionários com salário mensal maior que R$9 
mil receberão "o equivalente a 1,8 de seu salário". Cada um dos seis diretores 
da usina, entre eles quatro militares, receberá cerca de R$150 mil, além de 13º 
e 14º salários. Somadas, as seis indenizações totalizam R$ 875 mil. Ainda 
segundo a Folha, além dos quatro diretores, "outros 17 militares ocupam cargos 
na direção da empresa", totalizando 21 membros das Forças Armadas alocados 
na usina. (Folha de S. Paulo - Mercado - 06/12/20) 
 
3- Marinha admitiu atraso na construção de submarino nuclear 
De acordo com o periódico Folha de S. Paulo, a Marinha apresentou o 
cronograma de entregas do estaleiro Itaguaí Construções Navais (ICN), 
construído em parceria com as empresas Odebrecht e Naval Group para 
executar o Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub). O cronograma 
revelou atrasos no projeto, devido a restrições orçamentárias, que podem 
resultar em um hiato entre o fim da primeira fase, "que contempla a construção 
de quatro submarinos com propulsão diesel-elétrica", e a segunda, "que prevê a 
construção de um submarino a propulsão nuclear". Segundo o periódico, o 
contra-almirante André Martins avaliou que "dificilmente as obras estarão 
mobilizando grandes contingentes do pessoal que foi qualificado pela empresa 
após a conclusão do último submarino a diesel", mas que “o ideal seria mantê-
los aqui”. Neste sentido, as Forças Armadas teriam criado grupos de trabalho 
para analisar alternativas e evitar a desmobilização. As empresas envolvidas no 
projeto haviam tentado, no passado, diversificar sua área de atuação. Em 2018, 
a Odebrecht e a Naval Group concorreram a uma licitação para a construção de 
fragatas brasileiras, sem sucesso. Já em 2019, a ICN propôs alterar seu estatuto 
para incluir a construção de navios. Uma das opções em estudo agora, de acordo 
com a Folha, seria buscar clientes no mercado internacional, projeto apelidado 
de "Embraer dos mares", em referência à empresa fabricante de aviões. (Folha 
de S. Paulo - Mercado - 05/12/2020) 
 
4- Colunista afirmou que Bolsonaro e militares do governo estariam seguindo 
passos de Trump no combate à pandemia 
Em coluna opinativa para o periódico Folha de S. Paulo, o jornalista Jânio de 
Freitas afirmou que o presidente da República, Jair Bolsonaro, e os militares em 
seu governo, principalmente o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, 
estariam seguindo o descaso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 
em relação ao combate da pandemia de coronavírus. Neste sentido, Freitas fez 
críticas à falta de um plano de orientação nacional de combate à pandemia, 
resultando em políticas diferentes entre os estados. (Folha de S. Paulo – 
Colunas e Blogs – 06/12/20)  
 
5- Gabinete de Segurança Institucional se mobiliza para afastar Huawei do 
processo de implementação de tecnologia 5G 
O periódico Folha de S. Paulo destacou que parte do governo brasileiro trabalha 
na elaboração de um decreto que pretende afastar a empresa chinesa Huawei 
do processo de licitação para implementação da tecnologia de rede 5G no Brasil. 



Tal decreto é endossado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e sua 
elaboração está a cargo do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), sob 
comando do general Augusto Heleno. Por assessoria, no entanto, o órgão negou 
que esteja conduzindo a formulação do decreto. A Folha destacou que, caso o 
decreto seja de fato publicado, a chinesa deverá recorrer ao Supremo Tribunal 
Federal (STF), alegando inconstitucionalidade por impedimento à Livre Iniciativa. 
Por sua vez, durante palestra na Associação Comercial de São Paulo, o vice-
presidente da República, general Hamilton Mourão, destacou que um 
impedimento à chinesa causaria mais prejuízos ao país, já que a empresa detém 
cerca de 40% da infraestrutura em tecnologia 3G e 4G no Brasil. Mourão 
destacou que “tem ganhado força no governo federal a tese de que qualquer 
multinacional poderá participar do leilão”, desde que respeite os princípios da 
“soberania nacional, privacidade dos dados e economicidade na instalação”. 
(Folha de S. Paulo - Mercado - 08/12/20). 
 
6- Fim da alíquota de importação de pistolas e revólveres cria mal-estar entre a 
indústria de defesa nacional e Bolsonaro 
Segundo o periódico Folha de S. Paulo, o presidente da República, Jair 
Bolsonaro, contrariou a indústria de defesa nacional ao anunciar o fim da 
alíquota de 20% para a importação de revólveres e pistolas no dia 09/12/20. A 
Folha destacou que a decisão gerou mal-estar entre as partes, pois em reunião 
virtual prévia, ocorrida no dia 08/12/20 entre as entidades da área de defesa e 
segurança e o ministro da Defesa e Segurança Pública, André Mendonça, este 
tema não teria sido tratado. De acordo com o periódico, o Sindicato Nacional das 
Indústrias de Materiais de Defesa (SIMDE) emitiu uma nota afirmando que a 
decisão surpreende a indústria, na medida em que não preserva empregos e 
não atrai investimentos para a instalação local de fábricas. A Associação 
Brasileira de Indústrias de Materiais de Defesa e Segurança (ABIMDE) também 
se pronunciou, destacando que a medida “aumenta a assimetria tributária e afeta 
de forma negativa diretamente a indústria nacional e sua cadeia produtiva". 
Entretanto, a maior crítica ficou reservada à Taurus/CBC, que afirmou que 
deixará de investir em sua fábrica em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, para 
priorizar os investimentos nas unidades dos Estados Unidos e Índia. (Folha de 
S. Paulo - Mercado - 10/12/20) 
 
7- Bolsonaro foi orientado por comandantes das Forças a apoiar general Luiz 
Eduardo Ramos  
De acordo com o periódico O Estado de S. Paulo, o presidente da República, 
Jair Bolsonaro, foi impelido a apoiar o ministro da Secretaria de Governo, general 
Luiz Eduardo Ramos, após reunião com os comandantes das Forças Armadas. 
O encontro ocorreu pouco antes da discussão entre o ministro do Turismo, 
Marcelo Álvaro Antônio, e Ramos ganhar repercussão, resultando na 
exoneração do ministro do Turismo. (O Estado de S. Paulo - Política - 10/12/20) 
 
8- Colunista comentou regime previdenciário de ministros do Superior Tribunal 
Militar 
O colunista Frederico Vasconcelos noticiou, no periódico Folha de S. Paulo, que 
o brigadeiro William de Oliveira Barros recebeu, no mês de novembro, R$ 699,2 
mil em rendimento líquido, após ter se aposentado em setembro. O militar era 
ministro do Superior Tribunal Militar (STM) e ocupava uma das três vagas 



reservadas aos oficiais-generais da aeronáutica. O valor total era composto de 
R$ 671,9 mil de licença-prêmio; R$ 37,3 mil de subsídio mensal;  R$ 18,6 mil de 
desconto do adiantamento da gratificação natalina e R$ 4,9 mil de indenização 
de férias. Em junho de 2020, o almirante de esquadra Álvaro Luiz Pinto também 
recebeu uma licença-prêmio no valor de  R$ 671,9 mil, após ter se aposentado 
em abril. Em 2009, os privilégios de ministros aposentados do STM advindos das 
Forças Armadas foram questionados pelo Ministério Público Federal (MPF). 
Segundo o órgão do judiciário, a aposentadoria dos ministros militares é regida 
pelos regimes previdenciários militar e de magistrado, com as regras mais 
vantajosas de cada um sendo aplicadas, ou seja, segundo o MPF: “Os ministros 
aposentam-se com o subsídio de magistrados, cujos valores são superiores aos 
vencimentos da carreira militar, mas recebem o benefício de forma integral, 
como garante o regime previdenciário próprio dos militares, mesmo sem 
cumprirem os requisitos previstos na Constituição para a aposentadoria na 
magistratura, como a permanência mínima de cinco anos no cargo”. O Ministério 
Público Federal defendeu que as regras previstas constitucionalmente deveriam 
ser aplicadas aos ministros militares do STM, porém o pedido foi negado e o 
regime híbrido será mantido. O colunista também ressaltou a substituição de 
William de Oliveira Barros pelo anteriormente chefe do Estado-Maior da 
Aeronáutica, o tenente-brigadeiro Carlos Augusto Amaral Oliveira, no cargo de 
ministro do Superior Tribunal Militar. (Folha de S. Paulo - Colunas e blogs - 
11/12/20) 
 
9 - Diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é composta por militares 
da ativa 
O periódico Folha de S. Paulo elaborou um artigo descrevendo a composição 
dos diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), dentre os 
quais está o contra-almirante da Marinha Antônio Barra Torres, diretor-
presidente do órgão e amigo pessoal do presidente da República, Jair Bolsonaro. 
Além dele, o tenente-coronel do Exército Jorge Luiz Kormann também foi 
indicado para a diretoria, porém aguarda sabatina e aprovação do senado para 
assumir o cargo. A descrição dos diretores vem em um momento de atenção 
sobre a Anvisa devido à aprovação das vacinas contra a Covid-19. Em coluna 
para a Folha, o jornalista Reinaldo Azevedo criticou a participação de militares 
na diretoria da Anvisa, chamando-a de “abrigo de milicos de pijama”, e se referiu 
à subordinação da agência a um general da ativa o qual, por sua vez, é 
subordinado a um capitão da reserva, Bolsonaro – configurando uma inversão 
de hierarquia. (Folha de S. Paulo - Colunas e blogs - 11/12/20; Folha de S. Paulo 
- Saúde - 11/12/20) 
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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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