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1- Comandante da Marinha usou avião da Aeronáutica para viagem de família 
De acordo com o periódico Folha de S. Paulo, o almirante de esquadra e 
comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, utilizou uma aeronave da Força 
Aérea Brasileira (FAB) para levar a mãe e a esposa de Brasília para o Rio de 
Janeiro, no dia 24 de dezembro de 2021. Garnier alegou motivos de trabalho 
para a viagem, apesar de seus únicos compromissos terem ocorrido no dia 27 
de dezembro. Segundo a Folha, nenhuma das reuniões envolvia as duas 
familiares, apesar de sua esposa, Selma Foligne Crespio de Pinho, ocupar um 
cargo na Secretaria-Geral da Presidência da República. A reportagem afirmou 
ainda que a Marinha se negou três vezes a informar a lista de passageiros do 
voo, tendo Garnier alegado que não divulgaria os nomes para “preservar a 
imagem e a honra dos tripulantes”. O periódico conseguiu os dados por meio da 
Lei de Acesso à Informação somente após decisão favorável da Controladoria-
Geral da União. Procuradas, a Marinha e a Aeronáutica não comentaram o caso. 
(Folha de S. Paulo - Política - 04/06/22) 

 
2- Distanciamento entre a chapa Lula-Alckmin e as Forças Armadas preocupou 
colaboradores 
De acordo com reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a chapa à presidência 
da República composta pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ex-
governador do estado de São Paulo Geraldo Alckmin não tentou, ao menos 
publicamente, aproximar-se das Forças Armadas, por entender que os militares 
estavam “ariscos [e] refratários ao diálogo”. A minimização dessa relação foi, no 
entanto, vista com preocupação por colaboradores do ex-presidente, 



principalmente por integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT), que segundo 
a Folha “temem que os militares cruzem os braços diante de um eventual arroubo 
autoritário de Bolsonaro”. (Folha de S. Paulo - Política - 05/06/22) 
 
 
3- Periódico entrevistou parlamentar autor de denúncias contra as Forças 
Armadas 
Em entrevista concedida ao jornal Correio Braziliense, o deputado federal Elias 
Vaz (PSB-GO), que denunciou compras ilícitas das Forças Armadas, afirmou 
acreditar que há uma tentativa de esconder os dados e que, em sua opinião, 
quem está deturpando a imagem das Forças é o próprio presidente da 
República, Jair Bolsonaro. O parlamentar afirmou que as Forças Armadas 
deveriam esclarecer para toda a população a compra milionária de 
medicamentos e que as investigações estão encontrando muitos casos de 
corrupção como os que foram divulgados recentemente. O entrevistado 
acrescentou que foi intimidado por um general, que o teria indagado sobre o que 
ele teria contra as Forças Armadas, tendo ele respondido que estava apenas 
cumprindo seu papel de investigar. O entrevistado ainda comentou sobre o 
“orçamento secreto", que considera um “escândalo”.  Por fim, Elias Vaz afirmou 
considerar que as compras superfaturadas feitas pelas Forças Armada, e 
escondidas pelo governo federal, são fortes indícios de que existe muita 
corrupção no governo atual. (Correio Braziliense - Política - 06/06/22) 
 
 
4- Coluna opinativa comentou o papel das Forças Armadas no Brasil  
 Em coluna opinativa publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo, intitulada “Um 
novo Nero entre Nós”, o procurador de Justiça Roberto Livianu fez uma breve 
reconstrução da participação das Forças Armadas na política brasileira, 
relembrando momentos como a ditadura militar (1964-1985). Livianu reforçou o 
caráter autoritário do presidente Jair Bolsonaro, que estaria sinalizando em 
direção à tirania ao pedir a volta do voto impresso e ao colocar em dúvida o 
resultado das eleições de 2022. O autor da coluna indagou se Bolsonaro não 
seria um novo Nero, que ateria fogo em Roma apenas para se inspirar. (O Estado 
de S. Paulo- Opinião - 06/06/22) 
 
 
5- Cresce número de militares nas eleições   
O periódico Folha de S. Paulo publicou que, de acordo com o deputado federal 
Roberto Sebastião Peternelli Junior (União -SP), conhecido como General 
Peternelli, 50 militares manifestaram interesse em concorrer nas eleições deste 
ano, podendo esse número aumentar. O Rio de Janeiro é o estado com maior 
número de candidatos, seguido por Distrito Federal e São Paulo. Segundo a 
Folha, os partidos escolhidos para filiação dos candidatos militares situam-se 
entre o Centro e a Direita. (Folha de S. Paulo - Política- 06/06/22) 
 
 
6- Forças Armadas e Ministério da Defesa foram mobilizados para as buscas de 
indigenista e jornalista desaparecidos na Amazônia 
Segundo o periódico Folha de S. Paulo, a Marinha foi mobilizada para compor a 
equipe de busca e resgate do jornalista inglês Dom Phillips, colaborador do jornal 



inglês The Guardian, e do indigenista Bruno Pereira, servidor da Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI), desaparecidos durante uma viagem pelo Vale do 
Javari, no Amazonas, em 05/06/22. De acordo com o jornal, o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Marinha iniciaram as operações na 
região assim que tomaram conhecimento do caso. A Marinha informou que 
enviou na manhã de 06/06/22 uma equipe de busca e salvamento para Atalaia 
do Norte, composta por sete militares responsáveis pelas buscas nos rios Javari, 
Itaquaí e Ituí, no interior do Amazonas. Na noite de 06/06/22, ainda segundo a 
Folha de S. Paulo, o Comando Militar da Amazônia, vinculado ao Exército, 
informou que estava a postos para operações de busca, mas as ações só seriam 
"iniciadas mediante acionamento por parte do escalão superior", o que gerou 
questionamentos da sociedade civil e críticas por omissão das autoridades. 
Pouco depois, o Comando da Amazônia afirmou que integraria a operação. No 
dia 07/06/22, segundo a Folha, a Marinha, através do Comando de Operações 
Navais, informou o uso de um helicóptero, duas embarcações e uma moto 
aquática para reforçar as ações. Já o Ministério da Defesa divulgou um 
comunicado na noite de 07/06/22 afirmando que o Exército empregava 150 
militares especialistas em operações em ambiente de selva desde o 
desaparecimento. Ainda de acordo com a Folha de S. Paulo, o ministro da 
Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, se pronunciou sobre o caso em 08/06/22 
e justificou a impressão de que houve atraso no trabalho das Forças Armadas 
pela dificuldade de acesso ao Vale do Javari. Segundo o ministro, o helicóptero 
mais próximo é o de Manaus e estava pronto para atuar na manhã do dia 
07/06/22. Apesar de negar atrasos, o ministro admitiu que "não tem a noção do 
que pode ter acontecido" aos desaparecidos. (Folha de S. Paulo - Política - 
07/06/22; Folha de S. Paulo - Política - 10/06/22) 
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