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1- Força Aérea Brasileira se prontificou a disponibilizar apoio a brasileiros na 
Ucrânia 
2- Periódico comentou a revogação de portarias sobre monitoramento de armas 
 
 
1- Força Aérea Brasileira se prontificou a disponibilizar apoio a brasileiros na 
Ucrânia 
Segundo o jornal Correio Braziliense, diante do conflito entre Ucrânia e Rússia, 
a Força Aérea Brasileira (FAB) colocou de prontidão dois aviões para cidadãos 
brasileiros que desejem retornar ao país. O Correio confirmou ainda o envio do 
cargueiro KC-390 Millennium a Varsóvia (Polônia), carregado com 11,5 
toneladas de materiais de ajuda humanitária, financiados pelo Ministério das 
Relações Exteriores (MRE), com saída do Brasil prevista para o dia 07/03/22. 
Oito funcionários do MRE também foram enviados à capital polonesa para 
avaliar a situação dos brasileiros no exterior e, em caso de necessidade, solicitar 
o deslocamento das outras duas aeronaves. O periódico também informou que 
o cargueiro, previsto para retornar ao Brasil no dia 10/03/22, tem capacidade 
estimada para transporte de 80 pessoas sentadas. Há, segundo o MRE, uma 
estimativa de 110 brasileiros com desejo de voltar ao país. (Correio Braziliense 
- Mundo - 28/02/22; Correio Braziliense - Mundo - 04/03/22) 
 
 
2- Periódico comentou a revogação de portarias sobre monitoramento de armas 
Editorial do periódico Folha de S. Paulo criticou os decretos de flexibilização do 
Estatuto do Desarmamento, emitidos durante os três primeiros anos do governo 
do presidente da República Jair Bolsonaro, responsáveis por expandir a 
circulação de armas no país, enquanto negligencia o controle e fiscalização. Em 
2020 foram revogadas pelo presidente três portarias do Comando Logístico do 
Exército para monitoramento e identificação de armamentos, cujo sistema é 
capaz de, segundo o editorial, “compartilhar dados relativos ao registro de 
caçadores, atiradores, colecionadores, militares e policiais com o sistema ligado 
ao Ministério da Justiça”. Ademais, o periódico afirmou que, segundo dados 
obtidos, o Ministério da Defesa e o Exército permanecem sem avanços na 
tentativa de integrar os sistemas de ambos os órgãos. Segundo o texto, essa 



“política de permissividade armamentista” se baseia “apenas em ideologia”.  
(Folha de S. Paulo - Opinião - 01/03/22) 
 
 
SITES DE REFERÊNCIA 
Correio Braziliense – www.correioweb.com.br 
Folha de S. Paulo – www.folhaonline.com.br 
O Estado de S. Paulo – www.estadao.com.br 
*Informamos que o conteúdo na íntegra dos jornais Correio Braziliense, Folha 
de S. Paulo 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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