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1- Jair Bolsonaro sinaliza a escolha de Braga Netto como vice-presidente no 
pleito de 2022 
2- Empresa brasileira de produtos de defesa assina parceria com governo 
saudita 
 
 
1- Jair Bolsonaro sinaliza a escolha de Braga Netto como vice-presidente no 
pleito de 2022 
Segundo os periódicos Correio Braziliense e O Estado de S. Paulo, o presidente 
da República Jair Bolsonaro deu novos sinais de que escolherá o ministro da 
Defesa, Walter Braga Netto, para compor sua chapa como vice em 2022. Em 
uma entrevista à rádio Joven Pan, o presidente não citou o nome de Braga Netto, 
mas declarou que seu vice “é nascido em Belo Horizonte e fez colégio militar”, e 
o general nasceu na capital mineira e fez carreira no Exército. Na mesma 
entrevista, Bolsonaro afirmou que o nome de seu vice será divulgado a partir do 
dia 31/03/2022, e que não queria adiantar o nome. O general da reserva Paulo 
Chagas avaliou que o presidente quer alguém que obedeça suas ordens ao 
escolher um candidato sem projeção como Braga Netto, e que tenha “(...) a 
disciplina intelectual do militar: essa é minha missão? Vou fazer. Não tem nada 
a ver com militares, isso é um problema político. O militar cidadão, cada um tem 
opinião, como instituição, não tem opinião". Outro militar (anônimo) entrevistado 
pelo Correio, afirmou que “ Braga Netto é general, não é tão político". (Correio 
Braziliense - Poder - 22/03/22; O Estado de S. Paulo - Política - 22/03/22) 
 
 
2- Empresa brasileira de produtos de defesa assina parceria com governo 
saudita  
De acordo com a colunista Joana Cunha, da Folha de S. Paulo, a empresa 
brasileira do setor de defesa Mac Jee, localizada em Paraibuna, estado de São 
Paulo, firmou um acordo de cooperação com a Arábia Saudita, por meio do 
Ministério de Investimento do país do Golfo Pérsico. Com isso, está prevista a 
abertura de uma unidade de produção em território saudita, com o aumento do 
portfólio de produtos. Conforme informou Cunha, do lado brasileiro, estavam 
presentes na assinatura do acordo o secretário de Produtos de Defesa do 



governo, Marcos Degaut, o chefe de gabinete da Secretaria de Produtos de 
Defesa, general Luiz Duizit, e o embaixador do Brasil na Arábia Saudita, Marcello 
Della Nina. (Folha de S. Paulo - Colunas e blogs - 22/03/2022) 

 
 
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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