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24-09-01
1- Irmão de Bin Laden é Cônsul no Brasil, afirma Itamaraty 
2-Departamento de Serviço Secreto dos Estados Unidos abrirá serviço em São 
Paulo

26-09-01
1-Exército antecipa baixa de recrutas
2-Tesouro vai bancar seguro aéreo
3-Forças Armadas não vão mais dispensar recrutas de 2.001

27-09-01
1-Brasil reforça fronteiras contra a aftosa Argentina
2-Câmara quer desenterrar guerrilha do Araguaia
3-Fernando Henrique Cardoso desiste de reduzir serviço militar
4-Governo deve manter recrutas no exército

28-09-01
1-Entrevista com General Alberto Cardoso, Ministro da Segurança Institucional.
2-Localizados os corpos de militares do avião da FAB

24-09-01

1.- Irmão de Bin Laden é Cônsul do Brasil, afirma Itamaraty
Governo brasileiro afirma que irmão de Osama Bin Laden , Khalil Bin Laden atua 
como  Cônsul  do  País  em  Jeddah  desde  1.988,  quando  foi  nomeado  pelo 
presidente Sarney. O governo não pensa em destituir Khalil Bin Laden do cargo. 
“Não existem razões para isso”, afirmou o assessor do Itamaraty .De acordo com 
ele, a função do Cônsul é destinada a empresários ou pessoas que tenham um 
bom trânsito  em cidades consideradas importantes  ,  tanto  do  ponto de vista 
político quanto comercial e que possam colaborar com o país onde não existam 
embaixadas.(Correio Braziliense/ Geral)

2.- Departamento de Serviço Secreto Americano vai abrir serviço em São 
Paulo
Embora a justificativa oficial seja reforçar o combate à falsificação de dólares, os 



especialistas trabalharão também nas investigações de narcotráfico, lavagem 
dinheiro e outros ilícitos internacionais. O FBI acredita também que a tríplice 
fronteira ( Brasil, Argentina e Paraguai), possa esconder terroristas. ( O Estado 
de São Paulo/ : Internacional) 

26-09-01

1.- Exército antecipa baixa de recrutas
O exército dispensará em outubro, com dois meses de antecedência, os setenta 
mil recrutas com idade de 18 anos, convocados para cumprir o serviço militar 
obrigatório  deste  ano.  Isto  ocorreu  devido  a  um  corte  nas  despesas  de 
fardamento e alimentação.
Proposta  de  decreto  presidencial  encaminhado  ao  planalto  pelo  Ministro  da 
Defesa  Geraldo  Quintão,  concede  aos  comandantes  militares  das  três 
corporações,  a  prerrogativa  de  fixar  o  período  de  prestação  do  serviço  de 
recrutas.( Jornal do Brasil/ Brasil)

2.- Tesouro vai bancar seguro aéreo
O governo garantiu por um prazo inicial de trinta dias, o pagamento de seguro 
para as aeronaves brasileiras para indenizações a terceiros ou bens materiais 
em caso de guerra ou ataques terroristas.( Jornal do Brasil/: Economia)

3.- Forças Armadas não vão mais dispensar recrutas de 2.001
A  decisão  é  de  Fernando  Henrique  Cardoso  que  também  determinou  a 
permanência de 10 mil ingressantes da marinha e aeronáutica. O prazo de um 
ano para a permanência de recrutas seria reduzido em função de um corte nas 
despesas com fardamento e alimentação. O presidente afirmou que o corte será 
feito em outra área. ( Jornal do Brasil/ Política)

27-09-01

1.- Brasil reforça fronteiras contra aftosa  Argentina
A secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul informou que irá reforçar as 
barreiras sanitárias na região de fronteira próxima a Barra do Quarai, extremo 
oeste do Estado. Bella Union ( Uruguai), município vizinho, fica próximo a um 
foco de febre aftosa na Argentina. O secretário do Estado pediu o retorno das 
Forças Armadas para tal operação. (O Estado de São Paulo/ Economia) 

2.- Câmara quer desenterrar guerrilha do Araguaia
A comissão de Direitos Humanos da Câmara reuniu nesta quinta feira geólogos 
e legistas que tentarão localizar as ossadas dos militantes do PC do B, mortos 
na guerrilha do Araguaia. Este conflito ocorrido no Sul do Pará entre 1.972 e 
1.975 representou a maior operação  das Forças Armadas desde a Segunda 
Guerra Mundial.
O Ministro da Defesa, Geraldo Quintão, ofereceu um avião e um helicóptero para 
a viagem dos técnicos. ( O Estado de São Paulo/ Política)



3.- Guerra na rampa do Planalto
Manifestantes  do  MST  unem-se  à  contagem  em  marcha  pela  Esplanada  e 
assuntam a segurança presidencial que convocou a Polícia Militar e o Exército 
para fechar o acesso ao Palácio. ( Correio Braziliense/ Política)

28-09-01

1.-  Entrevista  com  General  Alberto  Cardoso,  Ministro  da  Segurança 
Institucional
O  general  Alberto  Cardoso,  secretário  nacional  antidrogas  e  ministro  da 
Segurança  Institucional  palestrou  sobre  prevenção  a  dependência  de 
entorpecentes na Universidade Luterana do Brasil ( ULBRA). Em entrevista ao 
Zero  Hora,  Cardoso  que  é  responsável  também  pela  Agência  Brasileira  de 
Informações  (  ABIN),  sucessora  da  SNI-  falou  de  tráfico,  terrorismo e  como 
combatê-los.
Na entrevista, o General Cardoso demonstra ser favorável a lei que autoriza a 
intervenção  das  Forças  Armadas  ante  ameaças  de  terrorismo  ou  distúrbios, 
alegando  que  a  Constituição  ,  em  seu  artigo  142,  assinala  que  as  Forças 
Armadas devem agir na preservação da ordem interna.
O General Cardoso , fala também da prisão de suspeitos de envolvimento com o 
terrorismo em cidade Paraguaia que faz fronteira com o Brasil. Ele diz que ali há 
uma grande comunidade árabe, mas que não há indícios de focos ou bases 
terroristas. ( Zero Hora / Geral) 

2.- Localizados os corpos de militares do avião da FAB
As equipes de resgate encontraram esta manhã, os corpos de seis militares a 
bordo do avião Hércules C-  130 da FAB ( Força Aérea Brasileira),  que caiu 
ontem na Serra da Tiririca em Niterói ( RJ). Ontem à noite, três corpos já tinham 
sido encontrados. A caixa preta do avião foi localizada e será encaminhada ao 
centro de Investigação e Prevenção de Acidentes, em Brasília.(  O Estado de 
São Paulo/ 1ª página)

Referências de Sites:

Correio Braziliense: www.correiobraziliense.com.br
Folha de São Paulo :  www.folha.com.br
O Estado de São Paulo: www.estadão.com.br
Jornal do Brasil: www.jb.com.br
Zero Hora: www.zerohora.com.br

Informe  Brasil  : Uma  produção  do  CELA  (  Centro  de  Estudos  Latino-
Americanos)  da  Universidade  Estadual  Paulista-  Campus  Franca,  sob  a 
coordenação do Prof. Dr. Héctor Luís Saint Pierre, redigido por Carolina Feccini 
Gaona, Érica Winand e Luciene Capellari, pesquisadoras bolsistas do CELA. As 



notícias  e  seu  conteúdo  são  de  responsabilidade  dos  jornais  e  não 
correspondem necessariamente ao pensamento do grupo.
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