
OBSERVATÓRIO CONE SUL DE DEFESA E FORÇAS ARMADAS 
INFORME BRASIL Nº 135 
Período: de 31/07/04 a 06/08/04 

Franca – Brasil 
 
 
1-Militares são presos com armas do Exército 
2- Unidades militares incorporam 5.477 soldados 
3- Avião da FAB leva ajuda brasileira a vítimas de incêndio no Paraguai 
4- Presidente diz que seu governo tem compromisso de reequipar as Forças 
Armadas 
5- Ministro da Casa Civil discursa sobre importância do poder político-militar 
6- Militar é condenado por abuso sexual 
 
 
Militares são presos com armas do Exército 
De acordo com a Folha de S. Paulo, o major do Exército Maurício Ribeiro e os 
cabos do Exército Jorge Alberto Almeida e Jorge Luiz Cruz foram presos no Rio 
de Janeiro com um fuzil M-16, duas pistolas, 50 munições para fuzil, 64 munições 
para pistola e seis para revólver. Além disso, os dois homens portavam seis 
carregadores e bonés do Exército. O jornal informou ainda que há a suspeita de 
que os militares estejam envolvidos com o tráfico de drogas. Dois cabos do 
Exército estão sendo procurados sob acusação de terem desviado três fuzis do 
museu da corporação. O promotor de Justiça Militar, João Arruda, coordenador do 
Centro de Estudos de Direito Militar (Cesdim), afirmou que no passado, 
dificilmente um major se envolveria no tráfico de drogas, mas que o envolvimento 
de militares neste tipo de crimes é cada vez mais freqüente. O Jornal do Brasil 
lembrou diversos episódios recentes nos quais militares estiveram envolvidos em 
crimes. O jornal O Globo informou que o Exército instaurou sindicância para 
apurar se  os três militares presos cometera, além do crime (porte ilegal de arma), 
transgressão disciplinar. Eles deverão ser submetidos a um Conselho de 
Disciplina, que decidirá se serão expulsos do Exército. Segundo o coronel 
Fernando Lemos, da assessoria do Comando Militar do Leste (CML), nenhum dos 
militares tinha passagem pela polícia. (Folha de S. Paulo – Cotidiano – 02/08/04; 
Jornal do Brasil – Rio de Janeiro – 02/08/04; O Globo – Rio – 02/08/04; O Globo – 
Rio – 03/08/04). 
 
 
Unidades militares incorporam 5.477 soldados 
De acordo com o Jornal do Brasil, as unidades militares na área do Comando 
Militar do Leste (CML) incorporaram no dia 02 de agosto, 5.477 soldados 
voluntários ao Programa Nacional do Primeiro Emprego do Governo Federal. O 
CLM abrange os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. O 
coronel José Guimarães Barreto Júnior, chefe da Comunicação Social do CLM, 
informou que o Programa Soldado-Cidadão, inserido no Programa Nacional 
Primeiro Emprego, dará aos soldados voluntários e selecionados uma formação 



profissional que facilite, após o licenciamento, sua colocação no mercado de 
trabalho. Os cursos profissionalizantes, serão ministrados em convênios entre a 
Fundação Cultural Exército Brasileiro e instituições habilitadas a preparar mão-de-
obra em setores do comércio, da indústria e de serviços. Ao fim do curso, os 
alunos que obtiverem notas suficientes receberão diplomas e farão o 
complemento da formação militar. (Jornal do Brasil – Rio de Janeiro – 02/08/04). 
 
 
Avião da FAB leva ajuda brasileira a vítimas de incêndio no Paraguai 
De acordo com informações do Jornal do Brasil (JB), um avião Hércules da Força 
Aérea Brasileira (FAB) levou ao Paraguai seis toneladas de material médico, como 
respiradores e remédios, para os feridos no incêndio ocorrido no dia 01 de agosto 
num supermercado em Assunção. O incêndio matou cerca de 340 pessoas. Há a 
previsão de que o Brasil envie mais dois aviões: um com doação sanitária de 
hospitais de Porto Alegre (capital do estado do Rio Grande do Sul) e outro com 
peritos em medicina legal de Brasília (Distrito Federal). Outros países, como a 
Argentina, Uruguai, Chile e Espanha também enviam ajuda ao país. (Jornal do 
Brasil – Internacional – 03/08/04). 
 
 
Presidente diz que seu governo tem compromisso de reequipar as Forças 
Armadas 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou, neste dia 04, o porta-aviões São 
Paulo, que está em operação no estado do Espírito Santo. Ao conhecer o navio e 
sua tripulação, o presidente disse que seu orgulho pela Marinha brasileira havia 
aumentado. Após assistir aos exercícios de aviões que decolaram e pousaram no 
navio e a um desfile de outras embarcações da frota naval do Brasil, Lula afirmou 
que o seu governo tem o compromisso de reequipar as Forças Armadas. O 
presidente também agradeceu à apresentação dos aviões AF-1 Skyhawk e o 
desfile dos navios que estão na operação em Vitória. Ao final, prometeu que, nos 
dois anos de mandato que ainda restam para o término de seu governo, espera 
fazer outras visitas como esta. (O Estado de S. Paulo – Nacional – 04/08/04; O 
Globo – O País – 04/08/04). 
 
 
Ministro da Casa Civil discursa sobre importância do poder político-militar 
A Folha noticiou que em reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e 
Social, no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, José Dirceu, enalteceu a 
importância da questão militar para o país. Segundo o ministro, "não há projeto de 
desenvolvimento nacional sem uma expressão de poder político-militar". Depois, 
afirmou que o Brasil tem de ter "força econômica, tecnológica e militar" para 
alcançar o desenvolvimento. O argumento do ministro foi de que o alcance de tal 
desenvolvimento faz-se necessário num mundo configurado por conflitos, disputa 
de interesses, de hegemonias unilaterais e também pela desigualdade. O jornal 
acrescentou que na quarta-feira (04), em discurso que proferiu em Vitória (capital 
do estado de Espírito Santo), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu o 
sucateamento das Forças Armadas, dizendo que o governo federal assume o 



"compromisso" de reequipá-las. O jornal lembrou que no mês passado, o Planalto 
anunciou um reajuste salarial de 10% aos militares, depois de enfrentar um 
prolongado desgaste com os comandos das três forças. (Folha de S. Paulo – 
Brasil – 06/08/04). 
 
 
Militar é condenado por abuso sexual 
Conforme veiculado pela Folha, o primeiro-tenente do Exército, Paulo Roberto 
França de Souza, foi condenado a oito anos de prisão sob a acusação de 
atentado violento ao pudor e de "produzir escrito ou objeto obsceno" -crime 
correspondente à pedofilia, que não consta no Código Penal Militar. A sentença foi 
determinada pelo Conselho Especial de Justiça da 3ª Auditoria Militar do Rio de 
Janeiro, composto por quatro oficiais do Exército e pelo juiz militar Cláudio Amin 
Miguel. O primeiro-tenente está preso desde o ano passado, acusado de tentar 
manter relações sexuais com uma criança de dez anos e um adolescente de 14, 
dentro do Centro Tecnológico do Exército. Segundo denúncia da promotoria 
militar, foram encontrados CDs com fotos de crianças e adolescentes em poses 
pornográficas. O oficial nega os crimes. (Folha de S. Paulo – Cotidiano – 
06/08/04). 
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*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  
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