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1 - Presidente Fernando Henrique Cardoso pede prioridade na votação de 
projetos sobre segurança
2 - Homens são presos com armas do Exército
3 - General Cardoso nega terrorismo na tríplice fronteira
4 -  Juiz Baltazar Garzón afirmou que mobilidade de capitais representa uma 
ameaça à democracia
5 -  Estudo do Departamento de Estado norte-americano revela destruição da 
Amazônia pelo plantio de coca
6  -  Relatório  sobre  direitos  humanos  será  divulgado  hoje  no  Fórum Social 
Mundial

1.-  Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso  pede  prioridade  na  votação  de 
projetos sobre segurança
O presidente Fernando Henrique Cardoso vai pedir nesta terça-feira prioridade 
na votação de projetos que estabelecem a proibição da venda de armas de 
fogo  e  munição  e  a  unificação  das  polícias  Civil  e  Militar.  A  cúpula  do 
Congresso decidiu criar uma Comissão de senadores e deputados para propor 
medidas na área de segurança no máximo em 60 dias. (Folha de S. Paulo- 
Cotidiano- 29/01/02)

2.- Homens são presos com armas do Exército
Três homens foram presos nesta semana em São José dos Campos (cidade 
localizada a 100 quilômetros de São Paulo) com armas de uso exclusivo do 
Exército.  A suspeita é de que as armas seriam usadas para um seqüestro. 
(Correio Braziliense- Brasil- 26/01/02)

3.- General Cardoso nega terrorismo na tríplice  fronteira
Em evento do qual participou o secretário da Justiça dos EUA, John Ashcroft, o 
general Alberto Cardoso, ministro chefe do Gabinete da Segurança Institucional 
da Presidência da República afirmou que as suspeitas de existência de focos 
terroristas  na  região  da  tríplice  fronteira  (Brasil,  Argentina  e  Paraguai)  são 
especulações sensacionalistas da imprensa. O general Cardoso deixou claro 
que  não  acredita  que  a  imprensa  norte-americana  fomente  este 
sensacionalismo e ainda pediu o apoio dos órgãos de inteligência dos EUA 
para  desmentir  os  boatos.  O  encontro  foi  marcado  para  que  os  países 
membros  da  Organização dos  Estados  Americanos (OEA)  relatassem seus 
avanços no combate ao terrorismo após os atentados do dia 11 de setembro. O 
ministro disse também em nome do presidente Fernando Henrique Cardoso 
que os serviços de inteligência do Brasil permanecem vigilantes. Ao encerrar, o 
general citou um trecho do livro “A arte da guerra”,escrito há cerca de 2.500 
anos por Sun Tzu  que diz:  “Se se conhece o inimigo e a si   próprio,  não  
precisará temer o resultado de cem batalhas; se se conhece a si mesmo , mas 
não se conhece o inimigo, para cada vitória conseguida também haverá uma 
derrota; se não se conhece o inimigo nem a si próprio, sucumbir-se-á em todas  
as batalhas.” (O Estado de S.Paulo – Mundo – 29/01/02



4.- Juiz Baltazar Garzón afirmou que mobilidade de capitais representa uma 
ameaça à democracia
O juiz espanhol Baltazar Garzón – que efetuou a prisão do ex-ditador chileno 
Augusto  Pinochet  –  está  em  Porto  Alegre  participando  do  Fórum  de 
Autoridades Globais, um evento que acontece paralelamente ao Fórum Social 
Mundial. O juiz acredita que o capital externo que entra em um país de forma 
descontrolada pode financiar a corrupção, como a lavagem de dinheiro, o crime 
organizado e o financiamento de partidos políticos. Este fato pode gerar uma 
descrença  por  parte  da  população  quanto  ao  sistema  democrático,  e  a 
convergência  destes  fatores  pode  constituir  uma  ameaça  às  democracias, 
abrindo  precedentes  para  a  repressão.  Segundo  Garzón,é  necessária  a 
recuperação da ética na política,  findando com os atos ilícitos que ocorrem 
dentro  dos  Estados.  Este  processo  passaria  por  medidas  como  a 
independência  do  Poder  Judiciário  e  do  Ministério  Público  e  a  ajuda 
internacional. (Folha de S.Paulo – Brasil – 30/01/02)

5.- Estudo do Departamento de Estado norte-americano revela destruição da 
Amazônia pelo plantio de coca
Segundo  um  estudo  do  Departamento  de  Estado  dos  EUA  cerca  de  2,3 
milhões de hectares da floresta amazônica foram devastados nos últimos 20 
anos, e a causa foi a utilização de defensivos agrícolas utilizados no plantio da 
folha  de  coca.  De  acordo  com o  governo  norte-americano,  as  áreas  mais 
afetadas abrangem a Bolívia,  a Colômbia e o Peru. O Brasil  não foi  citado. 
Outras conseqüências do uso dos pesticidas são a contaminação química das 
bacias  hidrográficas,  envenenando  fauna  e  flora.  A  Cicad  (Comissão 
Interamericana para o Controle do Abuso de Drogas), órgão vinculado à OEA, 
(Organização  dos  Estados  Americanos)  avaliou  positivamente  as  ações 
realizadas pelo governo brasileiro para o combate ao tráfico e abuso de drogas. 
Segundo a Secretaria Nacional Antidrogas, a avaliação abrangeu 33 países e 
analisou somente as ações implementadas efetivamente e seus efeitos, sem 
considerar se as recomendações feitas aos governos forma cumpridas. (Folha 
de S.Paulo – Mundo – 31/01/02)

6.-  Relatório  sobre  direitos  humanos  será  divulgado  hoje  no  Fórum  Social 
Mundial
A Rede Social de Justiça e Direitos Humanos divulgará hoje o relatório 2001 
sobre  a  violação  dos  direitos  humanos  no  Brasil,  no  Seminário  “A  história 
ameaçada: a luta das comunidades tradicionais contra a política colonialista da 
Base Espacial  de Alcântara”,  que acontecerá no Fórum Social  Mundial,  em 
Porto  Alegre.  O  documento  foi  produzido  por  ONGs  (Organizações  Não  –
Governamentais) e entidades da sociedade civil, que promovem o evento. No 
documento são relatados casos de violações dos direitos humanos na cidade e 
no  campo,  tortura  nas Forças Armadas,  espionagem do Exército,  mortos  e 
desaparecidos políticos. No capítulo dedicado aos direitos econômicos, sociais 
e culturais,  um dos destaques é o movimento das comunidades quilombola 
contra os deslocamentos causados pelo Centro de Lançamentos de Alcântara, 
no Maranhão, que é objeto de um acordo entre o Brasil e os EUA para que 
estes utilizem a base para o lançamento de foguetes.  O projeto original  do 
acordo foi considerado lesivo aos interesses nacionais e um novo projeto está 



tramitando no Congresso Nacional.  (Folha de S.Paulo – Brasil – 29/01/02; O 
Globo – Plantão – O País – 01/02/02)

Sites de Referência:

Correio Braziliense: www.correiobraziliense.com.br 

Folha de São Paulo: www.folhaonline.com.br

Jornal do Brasil: www.jb.com.br

O Estado de S. Paulo: www.estadao.com.br

O Globo: www.oglobo.com.br

Zero Hora: www.zerohora.com.br

Informe Brasil é uma produção do Grupo de Estudos da Defesa e Segurança 
(GEDES) do CELA (Centro de Estudos Latino-Americanos) da Universidade 
Estadual Paulista/Campus de Franca, redigido por Carolina Feccini Gaona e 
Érica Winand, bolsistas CNPq/Pibiq e Luciene Capellari, bolsista CAPES. As 
notícias  e  seu  conteúdo  são  de  responsabilidade  dos  jornais  e  não 
correspondem necessariamente ao pensamento do grupo.

http://www.zerohora.com.br/
http://www.oglobo.com.br/
http://www.estadao.com.br/
http://www.jb.com.br/
http://www.folhaonline.com.br/
http://www.correiobraziliense.com.r/

	INFORME BRASIL N° 017
	Franca – Brasil
	2.- Homens são presos com armas do Exército
	3.- General Cardoso nega terrorismo na tríplice  fronteira
	6.- Relatório sobre direitos humanos será divulgado hoje no Fórum Social Mundial


