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1  -  FHC e  Celso  Lafer  admitem possibilidade  de  elo  do  terror  com a  tríplice 
fronteira
2 -  Guerrilha do Araguaia I  -  Mais três ossadas de supostos guerrilheiros são 
encontradas
3 – Guerrillha do Araguaia II – Ossadas descobertas em 1996 são esquecidas 
4 - Líder de governo adia fim da Lei de Segurança Nacional
5 - STF retira prisão domiciliar de Lino Oviedo
6 – Comunistas reforçam segurança para Congresso do partido
7 – Assembléia Legislativa do Rio aprova indenização para vítimas de tortura
8 - Terrorismo será debatido em encontro de Ministros da Justiça do Mercosul
9  -  Presidente  brasileiro  afirma  que  todos  os  países  devem  lutar  contra  o 
terrorismo
10 - Brasileiro detido sob suspeita de terrorismo nos EUA

1.-FHC  e  Celso  Lafer  admitem  possibilidade  de  elo  do  terror  com  a  tríplice 
fronteira
Pela  primeira  vez,  o  presidente  FHC  e  o  ministro  Celso  Lafer  admitiram  a 
possibilidade  de  residentes  na  região  da  tríplice  fronteira  (Brasil,  Paraguai  e 
Argentina)  estarem  envolvidos  em  operações  de  financiamento  ao  terrorismo 
internacional. Contudo, o chanceler afirmou também que o governo brasileiro está 
tomando medidas para combater a lavagem de dinheiro, mas que só trabalhará a 
partir de dados concretos. As declarações do ministro vieram em resposta a uma 
reportagem  ds  revista  norte-americana  Time,  na  semana  passada,  na  qual 
afirmava que a organização Al Qaeda, da qual faz parte Osama Bin Laden, seria 
beneficiada pela lavagem de dinheiro na tríplice fronteira. A 11ª Cúpula dos Países 
Ibero-Americanos aprovará uma declaração política contra o terrorismo, prevendo 
''medidas de  cooperação regional  e  efetiva  troca  de  informações''  entre  os  23 
países signatários.Além disso, o governo brasileiro decidiu reforçar a segurança 
na tríplice fronteira, criando um núcleo de polícia marítima em Foz do Iguaçu (PR). 
(Correio Braziliense – Mundo – 24/11/01; Folha de S.Paulo -Mundo-24/11/2001; 
JB-Internacional-24/11/01; Estado de S.Paulo- Internacional-27/11/01)

2.- Guerrilha do Araguaia II - Ossadas descobertas em 1996 são esquecidas
Cinco ossadas descobertas em cemitérios clandestinos na região do rio Araguaia 
foram abandonadas em caixas de papelão no Instituto Nacional de Criminalística 
da  Polícia  Federal  em Brasília.  Havia  indícios  de  que  estas  ossadas  também 
fossem de guerrilheiros do PC do B. Depois do estardalhaço inicial, nada mais foi 
feito para a investigação da identidade dos esqueletos. Divisões políticas dentro 
da  Comissão  de  Desaparecidos  estariam  dificultando  os  trabalho  de 
esclarecimento. (Correio Braziliense – Tema do Dia – 24/11/01)



3.-  Guerrilha  do Araguaia I  -  Mais  três  ossadas de supostos  guerrilheiros são 
encontradas
Na segunda expedição ao local onde guerrilheiros mortos durante o regime militar 
teriam sido enterrados, no cemitério de Ximbioá (Tocantins), forma encontradas 
mais  três  ossadas  que  seriam  de  guerrilheiros  do  PC  do  B  que  atuaram  na 
guerrilha do Araguaia. A primeira visita ao local ocorreu há um mês, quando forma 
encontradas três ossadas e uma cabeça de mulher. A identificação depende de 
exames que serão realizados em Brasília,  e podem levar mais de três meses. 
Exames  de  DNA,  da  arcada  dentária  e  o  cruzamento  de  informações  serão 
utilizados no trabalho de reconhecimento, que contará também com depoimentos 
de testemunhas. Muitos moradores na época eram colabores do Exército e dos 
guerrilheiros. A presença de militares fazendo perguntas aos moradores antecipou 
a volta aos trabalhos. O Exército alegou querer defender o local,  bem como a 
realização de um exercício com comunidade carente.  (Correio Braziliense – Tema
do Dia – 24/11/01)

4.- Líder de governo adia fim da Lei de Segurança Nacional
O líder do governo na Comissão das Relações Exteriores da Câmara Federal, 
deputado Luciano Pizzato ( PFL-PR), conseguiu adiar a votação do projeto que 
acaba com a Lei de Segurança Nacional. Foi argumentado que a Lei já não pode 
ser aplicada por permitir a tortura, o que é proibido pela Constituição. Atendendo à 
orientação  do  Ministério  da  Defesa,  os  deputados  da  base  aliada,  que 
manobraram a obstrução da votação para o seu adiamento, alegam que primeiro é 
necessário criar instrumentos compatíveis com as necessidade de segurança de 
defesa nacional. O governo já enviou um novo projeto sobre a matéria para exame 
de juristas, e é compatível com a proposta da oposição, prevendo a substituição 
do conceito de Segurança Nacional pelo de Defesa Nacional.  ( Folha de S. Paulo- 
Brasil- 28/11/01; O Globo- O País- 28/11/01; O Globo – O País – 29/11/01).

5.- STF retira prisão domiciliar de Lino Oviedo
Os ministros do Supremo Tribunal Federal derrubaram a liminar que garantia a 
prisão  domiciliar  ao  ex  -chefe  das  Forças  Armadas  do  Paraguai,  Lino  César 
Oviedo, preso no Brasil  desde junho de 2.000. Ele é acusado de ter matado o 
vice-presidente do Paraguai em Março de 1.999. Ele cumpria prisão domiciliar em 
Brasília, na casa de um primo.(Folha de S. Paulo- Brasil- 28/11/01)

6.- Comunistas reforçam segurança para Congresso do partido
Dirigentes do PC do B encaminharam pedido de armas e automóveis à Secretaria 
de Segurança do Estado do Rio de Janeiro.  Os equipamentos serão utilizados 
para  reforçar  a  segurança  do  Congresso  do  partido.  Membros  do  partido 
justificaram o pedido alegando que as armas serão manejadas por policiais e por 
alguns  participantes  serem  autoridades  políticas,  especialmente  estrangeiras, 
como  os  representantes  dos  governos  da  China  e  Cuba.  Comentários  feitos 
acerca de possíveis perigos da realização do congresso foram encarados com 
humor pelos membros do partido. ( O Globo – O País – 29/11/01)



7.- Assembléia Legislativa do Rio aprova indenização para vítimas de tortura
A Assembléia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou o pagamento de indenização, 
cujos  valores  varia  de  R$  5.000,00  a  R$  50.000,00  (US$  2.000,00  a  US$ 
20.000,00,  aproximadamente),  a  pessoas  que  tenha  sofrido  tortura  nas 
dependências  do  Estado no período de abril  (instauração do regime militar)  e 
agosto  de  1979 (promulgação da Lei  da  Anistia).  Falta  ainda a  aprovação do 
governador Anthony Garotinho. (Folha de S.Paulo – Brasil – 29/11/01)

8.- Terrorismo será debatido em encontro de Ministros da Justiça do Mercosul
O  terrorismo  e  suas  ramificações  na  América  do  Sul  será  um  dos  temas 
abordados na 16a. Reunião de Ministros da Justiça do Mercosul, Bolívia e Chile, e 
na  10a.  Reunião  de  Ministros  do  Interior,  que  acontecerão  amanhã,  em 
Montevidéu, no Uruguai. Vários acordos visando o combate a diversas formas de 
crimes serão assinados, como o Acordo dos Estados Partes do Mercosul  com 
Bolívia e Chile em Matéria de Assistência Jurídica Mútua em Assuntos Penais. 
Além  disso,   acordos  e  tratados  de  cooperação  e  assistência  jurídica  serão 
modificados  a  atualizados.  Com  relação  ao  combate  ao  crime  organizado  na 
região,  o  encontro  prevê  a  assinatura  do  Acordo  de  Conformação  do  Grupo 
Permanente de Combate ao Terrorismo. (Folha de S. Paulo – Mundo – 29/11/01).

9.-  Presidente  brasileiro  afirma  que  todos  os  países  devem  lutar  contra  o 
terrorismo
O  presidente  brasileiro  Fernando  Henrique  Cardoso,  em  discurso  para  800 
militares, na Escola Naval do Rio, que é obrigação de todas as nações combater o 
terrorismo, não somente os países diretamente envolvidos. Para ele,  o fato do 
terrorismo constituir uma rede de atuação em diversos países, o combate deve ser 
baseado na cooperação internacional. (Folha de S.Paulo – Brasil – 29/11/01)

10.- Brasileiro detido sob suspeita de terrorismo nos EUA
Um brasileiro, que o Itamaraty acredita que ser Khaled Darwich, está preso nos 
EUA acusado de entrada ilegal no país. O brasileiro, oficialmente não identificado, 
foi  preso  no  contexto  das  investigações  dos  atentados  contra  os  EUA.  Leis 
garantem o direito à não-identifcação do preso, mas foi a revelação de detenção 
mais  detalhada  desde  a  intensa  operação  de  detenção  de  suspeitos 
desencadeada  com  os  atentados  do  dia  11  em  Nova  York.  Os  métodos  de 
investigação norte-americanos estão suscitando uma onda de críticas por parte de 
defensores das liberdades civis. Embora esteja preso sob a alegação de infração 
das leis de imigração do país, o brasileiro, se for mesmo Khaled pode estar sob 
suspeita pelo fato do rapaz ser de origem árabe e por ser genro de El Sayyid 
Nosair, um egípcio ligado ao grupo terrorista autor do primeiro ataque ao World 
Trade Center,  em fevereiro de 1993. O Itamaraty afirma estar acompanhado o 
caso de perto. Existem cerca de 203 brasileiros presos nos EUA, sob acusações 
diversas. (Jornal do Brasil  - Internacional – 29/11/01, 30/11/01; O Globo – Mundo 
– 29/11/01)
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Zero Hora: www.zerohora.com.br
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