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Campanha por eleições diretas durante regime militar completa 20 anos 
Há 20 anos, o Brasil viveu entre os meses de janeiro a abril de 1984 a Campanha das Diretas, isto é, 
a campanha para que o presidente da República fosse eleito por votação direta e universal ainda 
durante o regime militar. Segundo o jornal O Globo, esta campanha “atropelou” o cronograma de 
redemocratização idealizado pelos militares e mudou de maneira decisiva a história do país. 
Segundo informação do Estado, o jovem deputado Dante de Oliveira foi o autor da emenda 
constitucional, a qual continha dois artigos e um parágrafo único que alteravam os artigos 74 e 148 
da Constituição imposta em 1967 e 1969 pela ditadura militar. O artigo 74 da emenda garantia que os 
presidentes da República passassem a ser eleitos pelo sufrágio universal e voto direto. Apesar do 
receio de represálias por parte do governo militar, a idéia da campanha foi gradativamente 
mobilizando o país. Naquele momento, a capacidade de mobilização popular do Partido dos 
Trabalhadores (PT), juntamente com os governos estaduais do Partido do Movimento Democrático 
Brasileiro (PMDB) de Minas Gerais, São Paulo e Paraná, contribuiram decisivamente para a 
realização dos comícios, os quais por sua vez, contavam com uma crescente mobilização de 
intelectuais, artistas e da população. No entanto, de acordo com O Globo, o temor de uma reação de 
setores das Forças Armadas sempre acompanhou o comando do movimento. Contudo, os militares, 
surpreendidos pela mobilização popular, preferiram adotar outra estratégia, chegando a propor um 
acordo: o governo aceitaria convocar eleições diretas, desde que o mandato do general João 
Baptista Figueiredo fosse prorrogado por dois anos. A proposta, batizada de Emenda Figueiredo, foi 
rejeitada pela maioria dos partidos de oposição. A votação da emenda ocorreu em meio à 
expectativa de todo o país, porém as chances de aprovação eram mínimas, pois o partido do 
governo representava a maioria dos congressistas. Assim, no dia 25 de abril de 1984 a campanha 
chegou ao fim com a derrota da emenda Dante de Oliveira e o adiamento, segundo o Estado, do 
sonho das eleições diretas. (Folha de S. Paulo – Brasil – 25/04/04; O Estado de S. Paulo – Nacional 
– 25/04/04; O Globo – O País – 25/04/04). 
 
 
As Forças Armadas já se preocupam com as ações do crime organizado desde 1991 
O Jornal do Brasil (JB) noticiou que a preocupação das Forças Armadas com o tráfico de drogas no 
Rio de Janeiro surgiu há 13 anos. Segundo o relatório reservado do Comando Militar do Leste (CML), 
publicado em julho de 1991, o crime organizado já era apontado como a ''ameaça de maior vulto'' no 
Rio. O documento propunha a criação de diretrizes para impedir que o tráfico utilizasse militares em 
desvio de conduta como forma de infiltrar-se nas Forças Armadas. Outro ponto do documento 
mostrava a preocupação dos militares com o crescimento de crimes na caserna, principalmente 
observando o elevado número de ilícitos penais que, nos últimos anos, tiveram envolvimento de 
militares de todos os postos e graduações, bem como a ocorrência sistemática de furtos de armas 



em organizações militares, com ingerência de elementos vinculados ao narcotráfico. Casos como o 
do soldado da Aeronáutica de 21 anos preso em flagrante quando passava informações aos 
traficantes sobre uma operação policial neste dia 24, segundo noticiou O Globo, exemplificam o 
envolvimento crescente de militares em ilícitos penais. Desta forma, o documento previa até mesmo 
monitoramento de ações de militares nos batalhões e fora deles. Outro destaque do relatório foi a 
observação de que um trabalho de inteligência reunindo as Forças Armadas e as polícias federal, 
militar e civil no Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo se fazia necessário. O JB publicou 
nesta mesma edição que uma sindicância aberta para investigar a localização de um fuzil AR-15 do 
Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento (Parasar) - uma unidade de elite da Aeronáutica - mostrou 
diversas falhas no controle de armamentos das Forças no ano de 2001. A investigação identificou 
equívocos na entrada e saída de armas do esquadrão mas foi arquivada sem que o comando da 
Aeronáutica tomasse conhecimento, fugindo ao controle da Justiça Militar. Anteriormente, o jornal já 
havia veiculado uma estatística levantada pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
(Eceme), que afirmou que a recuperação de artigos roubados das Forças Armadas não chega a 
50%. Entre 1998 e 2001 foram 81 registros de desvio e só 36 recuperações.  (Jornal do Brasil – Rio 
– 25/04/04; O Globo – Rio – 24/04/04). 
 
 
Ministério da Defesa comenta sobre a exclusividade de canal de satélites das Forças Armadas 
O Ministério da Defesa assegurou que não há risco de comprometimento do uso exclusivo de um 
canal de satélites da Empresa Brasileira de Telecomunicações (Embratel) pelas Forças Armadas. A 
referida empresa pode ser vendida a estrangeiros, no entanto, segundo o ministério, documentos do 
governo brasileiro garantem que, seja qual for o comprador, o sigilo das informações será 
preservado. (O Globo - Economia - 26/04/04). 
 
 
Presidente está inclinado a anunciar homologação contínua de reserva indígena  
A Câmara dos Deputados deve votar  no próximo dia 03 o relatório do deputado federal Lindberg 
Farias do Partido dos Trabalhadores (RJ) sobre a questão da homologação da terra indígena 
Raposa/Serra do Sol (área de 1,75 milhão de hectares localizada no nordeste do estado de 
Roraima). O relatório descarta a proposta de homologação contínua, como prevê a portaria de 1998 
do então ministro da Justiça Renan Calheiros e conforme vontade da Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI). Pela proposta, seriam excluídas da reserva uma faixa de fronteira com a Guiana e a 
Venezuela com cerca de 15 quilômetros, a cidade de Uiramutã e áreas "fundamentais para a 
economia do Estado", o que representa uma redução de 35% do território da reserva. Segundo o 
jornal O Globo, apesar da indicação do relatório ser contrária à homologação contínua, o presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva saiu da reunião ministerial convocada neste  dia 28 inclinado a homologar a 
reserva como na proposta original. O presidente só não anunciou a homologação contínua porque 
aguarda a decisão judicial que suspende os efeitos de uma liminar concedida por um juiz federal de 
Roraima, anulando a portaria que demarcou a reserva em 1988. Além disso, Lula também espera 
parecer jurídico sobre a situação legal do município de Urumatã, que fica dentro da reserva indígena, 
a 300km de Boa Vista, capital do Estado. Com a homologação contínua, a cidade não terá como 
manter o status de município. Na reunião foram ouvidos sete ministros e o presidente da Funai, 
Mércio Pereira Gomes. Após o encontro, o governo divulgou nota, por meio da qual, afirma que 
procura uma ''solução global'' para o problema. As resoluções da reunião foram que a população de 
Urumatã não precisará ser retirada do local, já que a maioria dos habitantes (cerca de 5.802) é 
indígena, bem como que as plantações de arroz localizadas nas fazendas da reserva terão de ser 
removidas, apesar de empregarem mão-de-obra local. (Folha de S. Paulo – Brasil – 25/04/04; Jornal 
do Brasil – 28/04/04). 
 
 
Governo pretende ampliar número de recrutas e implantar projeto educativo e profissionalizante 
Em julho de 2002, o governo anunciou que o Exército deveria antecipar a liberação de 44 mil jovens 
que cumpririam o serviço militar até dezembro. Na época, as ''crescentes restrições orçamentárias 
impostas com vistas à manutenção da estabilidade econômica'' foram as responsáveis pela medida. 
Esta semana, o governo anunciou que deve gastar R$ 239 milhões, excedentes do orçamento 



previsto para o Ministério da Defesa, para que as Forças Armadas possam dobrar para 100 mil o 
contingente de recrutas no serviço militar até o fim deste ano. A ampliação do número de recrutas é 
parte dos planos do governo brasileiro para ocupar a massa de jovens desempregados dos centros 
urbanos. O Presidente declarou que esse programa denominado de Soldado-Cidadão ajudará “na 
formação do homem” e conferirá mais “civismo”, senso de respeito para com a família, e, além disso, 
afastará os jovens da criminalidade. Além da estrutura das próprias forças, este projeto contará com 
a ajuda de instituições que fornecerão cursos técnicos profissionalizantes. O recrutamento não será 
a única forma de integrar o excedente das cidades, sendo que uma outra leva de rapazes será 
cadastrada para receber formação profissionalizante fora das atividades militares. Segundo O 
Estado de S. Paulo, a falta de verbas pode prejudicar os planos do governo para a implantação do 
projeto, pois o repasse da verba procedente de crédito suplementar deverá ser realizado antes da 
entrada dos jovens nas forças, ou seja, antes do início de agosto, devido às precárias condições 
orçamentárias dos militares. Outra preocupação levantada pela Folha e pelo Estado é que o gasto 
por recruta provavelmente ultrapassará os atuais R$ 400 mensais, que incluem além do soldo, 
alimentação, transporte e uniforme gratuitos. Por essas razões, a decisão do presidente Lula em 
reunião ministerial não foi unânime. O ministro da Fazenda, Antônio Palloci, foi um dos que 
apresentaram resistência à idéia, justamente por considerar os custos gerados. Outras críticas com 
relação ao programa Soldado-Cidadão foram manifestadas por empresários, sindicalistas e 
economistas, conforme publicou  o Estado. Esses setores consideram a medida governamental 
inócua, bem como desesperada, pois pretende gerar vagas de emprego a qualquer custo. (Folha de 
S. Paulo - Brasil - 26/04/04; Folha de S. Paulo – Brasil – 29/04/04; Jornal do Brasil - Brasil - 27/04/04; 
O Estado de S. Paulo – Nacional – 28/04/04; O Globo - O País - 27/04/04). 
 
 
 Aeronáutica declarou que não houve desaparecimento de material de seu estoque 
No último dia 23, um dos sócios da empresa RJC Defesa Aeroespacial Ltda, Robison Egydio Lopes, 
prestou depoimento no Parque de Material Bélico da Aeronáutica e afirmou que os artefatos bélicos 
(161 granadas) encontrados na favela da Coréia, na cidade do Rio de Janeiro foram comprados pela 
Aeronáutica. Lopes ainda afirmou que o lote inteiro foi vendido à Força Aérea, de acordo com a 
própria legislação brasileira, a qual determina que um lote pode ser vendido a um único cliente. Em 
nota, o Comando da Aeronáutica informou que determinou um levantamento em todos os quartéis da 
força no país, como uma das medidas do Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado para investigar o 
caso. No trabalho foi verificado que as 2.500 granadas de seu arsenal estão ''em seus devidos 
lugares, não tendo havido desvio'', relata o documento. Portanto, a Aeronáutica acredita que as 161 
granadas encontradas na favela da Coréia, não sejam provenientes de seus quartéis. Mesmo 
afirmando que não houve desvio de granadas, a Aeronáutica informou que continuará a investigar o 
caso e que já dispõe de uma equipe de especialistas aguardando autorização da polícia do estado 
do Rio para ter acesso aos artefatos apreendidos e ajudar a descobrir a procedência do material. O 
IPM tem prazo de 90 dias para ser concluído. O Jornal do Brasil apontou que, segundo o Centro de 
Comunicação Social do Exército (CComsex),  uma investigação concluiu que as minas terrestres 
antipessoais também encontradas no Rio de Janeiro não foram extraviadas de suas organizações 
militares. De acordo com a nota do Ccomsex, o Exército possui 5.497 minas terrestres pertencentes 
ao lote 1-35 das minas encontradas no Rio de Janeiro e ao todo possui - com base em normas 
definidas no Tratado de Otawa, assinado em dezembro de 1997 - ''cerca de 16 mil minas terrestres, 
utilizadas para o treinamento de militares que participam de missões de paz”. A hipótese de que 
estes tipos de armamentos poderiam ser destinados, de alguma forma, para as mãos de criminosos 
surgiu depois de, no dia 20 de abril, a polícia ter encontrado oito minas terrestres, 161 granadas dos 
tipos M-20 e M-3, e munição em uma casa na favela da Coréia (zona oeste do Rio de Janeiro) e 
ainda nesta semana, ter apreendido mais duas granadas, das quais uma é do mesmo lote das 
apreendidas no último dia 20. (Folha de S. Paulo - Cotidiano - 26/04/04; Jornal do Brasil – Rio – 
24/04/04; Jornal do Brasil – Brasil - 26/04/04; Jornal do Brasil – Rio – 29/04/04; O Estado de S. Paulo 
– Cidades – 24/04/04; O Estado de S. Paulo - Cidades - 27/04/04: O Globo – Rio – 24/04/04; O Globo 
– Rio – 25/04/04 – O Globo – Rio – 28/04/04). 
 
  
Estado fará convênio com Exército para tirar jovens do crime 



O jornal O Globo informou que dos 12 mil jovens que tentaram passar na seleção de recrutas da 
Primeira Comissão de Seleção (CS) da I Região Militar, em Triagem, em 2003, 682 tinham 
passagem pela polícia. Esse dado, obtido graças à troca de informações entre as Forças Armadas e 
a polícia do Rio de Janeiro, levou o Exército e o estado a decidirem assinar um convênio nos 
próximos dias. No acordo, o governo deve oferecer, nos três dias em que 200 mil rapazes têm de se 
apresentar nos quartéis na fase do alistamento, a oportunidade de tirar documento de identidade, 
documento do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), carteira de trabalho e título de eleitor. Em agosto 
de 2003, o Globo denunciou que quadrilhas de traficantes estavam enviando alguns de seus 
membros para participar da seleção de recrutas, com o objetivo de alistá-los nas Forças Armadas. 
No entanto, o Exército descobriu essa manobra do tráfico, que visava treinar jovens aproveitando a 
infra-estrutura da instituição. Segundo o chefe de Policia Civil, Álvaro Lins, a parceria com o Exército, 
além de evitar o ingresso de pessoas ligadas ao tráfico nas Forças Armadas, ajudará o estado a 
identificar os jovens e tirá-los do crime. (O Globo – Rio – 28/04/04). 
 
 
Relatório da Comissão de Mortos e Desaparecidos fará críticas ao governo 
O presidente demissionário da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, Luís Francisco 
Carvalho Filho, entregará no início da próxima semana ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um 
relatório sobre a sua gestão, no qual detalhará as críticas que têm feito em relação à atuação do 
governo. De acordo com Carvalho Filho, tem faltado vontade política ao governo para  aprofundar a 
questão dos mortos e desaparecidos. Ele revelou que na minuta da medida provisória criada para 
ampliar as hipóteses de indenização, aprovada em março deste ano, havia um dispositivo que 
estabelecia o dever das autoridades civis e militares de prestarem as informações solicitadas pela 
comissão. No entanto, segundo ele, esse dispositivo não foi aprovado devido à pressão do Ministério 
da Defesa. Apesar disso, Carvalho considerou a medida provisória como uma decisão ''altamente 
louvável'' do governo Lula, pois reconhece a responsabilidade do Estado em mortes ocorridas em 
manifestações públicas, confrontos armados, e também em casos de suicídios cometidos como 
seqüela de maus tratos, ou para fugir à prisão iminente durante o regime militar. Há dias, o 
presidente da comissão criticou a declaração do ministro da Defesa, José Viegas Filho, segundo a 
qual os papéis relativos à Guerrilha do Araguaia foram incinerados nos anos 80. Carvalho Filho 
afirma que, se isso ocorreu, deve haver, obrigatoriamente, uma lista dos documentos destruídos, 
além dos autos de incineração e o nome da autoridade que ordenou a ação. Neste dia 28, o 
ex-presidente da comissão, Miguel Reale Júnior, corroborou a opinião de Carvalho, em relação à 
afirmação de Viegas. Na avaliação de Reale, a destruição dos documentos pode configurar crime, se 
não houver a devida justificação e autorização. Reale que foi presidente da comissão de 1995 a 
2001, afirmou que também não encontrou facilidades no exercício de seu trabalho, já que segundo 
ele, havia resistências no Exército com relação à liberação de informações sobre o Araguaia. Em 
nota divulgada no início da semana, o Ministério da Defesa não se refere especificamente à 
documentação sobre o Araguaia, realçando que ''vem atuando com total empenho nas buscas de 
ossadas de guerrilheiros''. A representante dos familiares dos desaparecidos na comissão, Suzana 
Lisboa, elogiou a atuação de Reale e Carvalho Filho, mas disse que em geral, os governos não têm 
demonstrado empenho nas investigações sobre mortos e desaparecidos políticos. (Jornal do Brasil – 
29/04/04). 
 
 
Forças Armadas serão novamente utilizadas no policiamento do Rio de Janeiro 
De acordo com O Globo, a governadora Rosinha Matheus confirmou nesta quinta-feira (29) a criação 
de um batalhão especial para atuar em áreas de risco na cidade do Rio de Janeiro. Em maio, será 
realizado um concurso público para selecionar os policiais que farão parte do grupo de policiamento 
permanente.  
Na quarta-feira (28), Rosinha pediu que o governo enviasse tropas das Forças Armadas para ocupar 
áreas de conflito na região metropolitana da cidade. A demanda faz parte de uma lista com seis 
pedidos entregue ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva numa reunião ocorrida no Palácio do 
Planalto. O jornal lembra que é a segunda vez que a governadora faz o mesmo pedido. Desta vez o 
fez numa tentativa de reaproximação com Lula. Rosinha disse que a operação poderia ser feita nos 
moldes da mesma realizada no carnaval do ano passado, quando os militares ocuparam algumas 



regiões do Rio de Janeiro. Da primeira vez que o pedido foi feito, o secretário de Segurança Pública, 
Anthony Garotinho, não aceitou que o comando das tropas ficasse a cargo dos militares. O pedido 
original de Garotinho para que o governo federal mandasse tropas para ficar sob o comando de sua 
secretaria foi o motivo para que o governo rejeitasse o pedido anterior, feito no auge da guerra entre 
traficantes na favela da Rocinha. O Globo aponta que no governo, o ofício de Garotinho foi 
interpretado como uma manobra política para se livrar do desgaste provocado pela crise. Segundo O 
Estado de S. Paulo, em sua ida ao Planalto, Rosinha pediu cerca de 4 mil homens do Exército e 
também o reforço das Polícias Federal e Rodoviária Federal, assim como a construção de quatro 
presídios, sendo um sob a custódia do Ministério da Justiça. Segundo o documento entregue pela 
governadora ao presidente, a cessão de tropas seria apenas temporária, até que os policiais do 
Batalhão de Ocupação Permanente estivessem aptos a exercer suas funções militares e ocupar em 
caráter definitivo as áreas de conflito. A governadora diz que o estado fez concurso para contratar 
quatro mil policiais, mas apenas 1.800 pessoas passaram. Ela estima que o efetivo do novo batalhão 
esteja apto para atuar até dezembro. Do Planalto, a governadora seguiu para uma reunião com o 
ministro da Defesa, José Viegas Filho, para tratar da possibilidade de o Exército ampliar sua área de 
vigilância. Hoje, o raio de fiscalização dos militares se restringe aos prédios ou casas do Exército. 
Nesta quinta-feira (29) à tarde, ao abrir o Seminário Internacional de Armas, promovido pelo governo 
do estado e a Organização das Nações Unidas (ONU), a governadora voltara a falar na sua intenção 
de sugerir ao governo federal a assinatura de um convênio para que a PM possa patrulhar as 
rodovias federais do Rio. Segundo ela, o estado poderá destinar 200 novas patrulhas para esse 
trabalho. De acordo com a Folha de S. Paulo, o Presidente anunciaria a resposta ao governo do Rio 
de Janeiro até dia 10 de Maio, no entanto, a última informação de O Globo é de que o Presidente já 
concedera o pedido, considerando este um caso emergencial. (Folha de S. Paulo – Cotidiano – 
28/04/04; O Estado de S. Paulo – Cidades – 19/04/04;O Globo – Rio – 29/04/04; O Globo – Rio – 
30/04/04). 
 
 
Colunas discutem a participação das Forças Armadas no combate ao tráfico 
De acordo com colunas de Dora Kramer escritas ao Jornal do Brasil nos dias 29 e 30 e a O Estado de 
S. Paulo no dia 30, os ministros da Defesa, José Viegas, e da Justiça, Márcio Thomaz Bastos estão 
trabalhando juntos para encontrar formas jurídicas e operacionais de contornar a resistência do 
governo estadual e, na prática, federalizar o combate à ação do narcotráfico no Rio de Janeiro. A 
colunista diz que o  governo federal chegou à conclusão de que não adianta transferir o problema a  
Anthony Garotinho e Rosângela Matheus, pois, embora eles tenham a prerrogativa constitucional de 
tratar de segurança pública, a conta política da situação de insegurança será paga pelo Palácio do 
Planalto e exemplifica isto com o  ocorrido no governo de Fernando Henrique Cardoso que entrou 
para a história como o responsável pelo massacre dos sem-terra em Eldorado de Carajás, em 1996, 
em detrimento do governador do Pará, Almir Gabriel. Segundo ela é o presidente Luiz Inácio da Silva 
quem é lembrado pelo país quando ocorrem episódios de repercussão nacional - como as guerras 
de quadrilhas nos morros, mortes por balas perdidas ou rebeliões em presídios totalmente 
dominados pelos bandidos no Rio. O Planalto sabe que será cobrado, como sabe também que não 
adianta escudar-se nas dificuldades de relacionamento com o casal Garotinho ou nas limitações 
legais - não obstante estes sejam obstáculos reais -, porque à população tais alegações soam como 
meros pretextos. Na concepção das autoridades federais - aí compreendidas as responsáveis por 
decisões políticas, jurídicas e de logística -, não há outra maneira de lidar com a questão da 
segurança no Rio se a União não tiver algum tipo de controle sobre a polícia. Ela pontua que em 
Brasília, a convicção geral é a de que há uma irremediável, ampla e profunda contaminação da 
polícia pelo crime organizado. O receio do poder da corrupção, aliás, é um dos motivos pelos quais 
nem as Forças Armadas nem o presidente e os ministros envolvidos consideram a idéia de usar o 
Exército na repressão direta ao narcotráfico. Reservadamente, constata-se que se os criminosos 
corrompem policiais e certamente corromperão soldados. Além disso, esses batalhões são treinados 
para matar e não para dirimir conflitos, de preferência, sem vítimas. Mas o fato de as Forças 
Armadas não participarem do combate direto não quer dizer que estariam fora desse embate. 
Estuda-se a possibilidade de recorrer a brigadas formadas por soldados e treinadas especialmente - 
há um batalhão sendo preparado para isso no estado de Goiás. Além disso, na chamada logística, as 
três Forças podem ter atuação fundamental, como na vigilância do espaço aéreo, por exemplo. A 



colunista observou em outra matéria que a decisão de buscar formas operacionais e jurídicas para 
permitir a ação federal na segurança pública do Rio foi fruto de duas evidências: a demanda da 
população pela interferência federal no problema a despeito dos obstáculos legais e a constatação 
de que o narcotráfico, naquilo que suas ações têm resultado em matéria de pânico e desorganização 
social, é o inimigo mais poderoso a ser combatido no momento. Isso não quer dizer, no entanto, que 
o Exército vá ocupar morros dominados pelo narcotráfico ou assumir de vez a segurança pública no 
Rio. Evidentemente, a logística está sendo montada em absoluto sigilo, mas, grosso modo, é 
possível saber que serão feitas operações ''de comando'' - incursões específicas em pontos 
determinados pelo serviço de inteligência, para prisões de traficantes e apreensões de drogas. 
(Jornal do Brasil – Colunas – 28/04/04; Jornal do Brasil – Colunas – 30/04/04; O Estado de S. Paulo 
– Nacional – 30/04/04). 
 
 
Governo brasileiro decide negociar protocolo adicional sobre tecnologia nuclear 
De acordo com O Estado de S. Paulo, o governo decidiu negociar o protocolo adicional que amplia o 
controle das Nações Unidas sobre as instalações nucleares do país. A informação foi transmitida no 
dia 29 pelo Ministro da Ciência e Tecnologia Eduardo Campos. Em depoimento na Comissão de 
Relações Exteriores da Câmara, o ministro disse que até outubro estarão acertados os termos do 
acordo a ser firmado em 2005. Campos ressalvou que o Brasil não abrirá mão se sua soberania, não 
alterando sua agenda nuclear que inclui a conclusão da Usina Angra III , a produção de urânio 
enriquecido para mercado interno e exportação, a construção de um submarino de propulsão nuclear 
para a Marinha e a aplicação da tecnologia atômica na Medicina e na Agricultura. (O Estado de S. 
Paulo – Nacional – 30/04/04). 
 
 
SITES DE REFERÊNCIA: 
 
Folha de S. Paulo – www.folha.com.br 
Jornal do Brasil – www.jb.com.br 
O Estado de S. Paulo – www.estado.com.br 
O Globo – www.oglobo.com.br 
 
 
*Informamos que as colunas opinativas da Folha de S. Paulo e o conteúdo integral de O Estado de S. 
Paulo não estão mais disponíveis gratuitamente na versão on line. No entanto, aqueles que tiverem 
interesse em receber as notícias destes jornais utilizadas na produção do Informe Brasil, podem 
solicitá-las a observatorio@franca.unesp.br  
 
 **O Informe Brasil é um produto do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional 
(GEDES) do Centro de Estudos Latino-Americanos (CELA) da Universidade Estadual Paulista 
(UNESP), coordenado pelo Prof. Dr. Héctor Luis Saint-Pierre. É redigido por Adele Godoy, Ana 
Cláudia Jaquetto Pereira, Leonardo Ulian Dall´Evedove (graduandos em Relações Internacionais e 
bolsistas PIBIC-CNPq) e Érica Winand (mestranda em História). As informações aqui reproduzidas 
são de inteira responsabilidade dos jornais. 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
 



 
 
 


