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Hospitais das Forças Armadas encerram suas atividades no Rio de Janeiro
O  Jornal  do  Brasil noticiou  que  os  hospitais  de  campanha  da  Marinha  e  da 
Aeronáutica, convocados para suprir a falta de atendimento dos hospitais mantidos 
pela  prefeitura  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro,  encerraram  suas  atividades  após 
prestarem 45 dias de atendimentos. Segundo o Ministério da Saúde, a intervenção 
em seis hospitais foi avaliada de forma positiva pela população, que pôde contar 
com atendimento médico de alto nível. De acordo com o jornal, o coordenador do 
Comitê Gestor do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, Sérgio Côrtes, afirmou que 
há possibilidade das Forças Armadas serem solicitadas novamente para atuar na 
área da saúde municipal. (Folha de S. Paulo – Cotidiano – 21/05/05; Jornal do Brasil 
– Rio de Janeiro – 21/05/05).

Alencar declara que reajuste do soldo militar pode ser dado ainda neste ano
De acordo com o  Jornal  do Brasil,  o  vice-presidente da República e ministro  da 
Defesa, José Alencar, anunciou que acredita na possibilidade de reajuste do salário 
dos militares ainda no ano de 2005, apesar de o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
ter  declarado  que  o  governo  não  tem  condições  de  aumentar  o  soldo  neste 
momento. Alencar mostrou-se otimista, sugerindo que os recursos possam advir de 
um possível recuo do déficit da Previdência Social e noticiando que os ministérios do 
Planejamento e da Fazenda estão dedicando atenção especial ao assunto. (Jornal 
do Brasil – Brasil – 21/05/05).



Secretário-geral da ONU recomenda reforço militar e policial no Haiti
O jornal  Folha de S.  Paulo publicou que o Secretário-Geral  da Organização das 
Nações Unidas (ONU), Kofi Annan, em relatório enviado ao Conselho de Segurança, 
recomendou  que  a  Missão  de  Estabilização  da  ONU  no  Haiti  (Minustah)  seja 
reforçada  com  mais  750  soldados  e  275  policiais.  Segundo  Annan,  a  missão, 
comandada  militarmente  pelo  Brasil,  não  tem condições  de  conter  uma erupção 
inesperada de violência. Além disso, o reforço também visa garantir que as eleições 
haitianas ocorram de maneira segura entre outubro e dezembro deste ano. (Folha de 
S. Paulo – Mundo – 21/05/05)

Aquisição de caças franceses para a FAB está em fase final de negociação
O jornal O Estado de S. Paulo divulgou que, de acordo com o gabinete presidencial 
francês, a negociação entre Brasil e França para a compra de 12 caças Mirage 2000 
para  a  Força  Aérea  Brasileira  (FAB),  tratada  diretamente  pelos  respectivos 
Presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Jacques Chirac, está em vias de conclusão. 
Segundo um funcionário do Quai d’Orsay, Ministérios das Relações Exteriores da 
França, os supersônicos escolhidos para a FAB "estão entre os melhores da frota e 
serão revisados totalmente, em todos os seus aspectos”,  podendo ser entregues 
seis  meses  após  a  conclusão  dos  termos  do  acordo.  Outro  fato  noticiado  pelo 
Estado refere-se à presença do Presidente Lula como chefe de Estado convidado 
para as festividades nacionais  da França,  em 14 de julho.  A comemoração será 
aberta com uma demonstração da Esquadrilha da Fumaça da FAB, que utilizará 
versões da aeronave Tucano, produzidas pela Embraer; e contará com a presença 
da Banda de Fuzileiros Navais. (O Estado de S. Paulo – Nacional – 21/05/05).

Livro retrata atividades do serviço secreto brasileiro
Segundo o  Jornal do Brasil (JB), o livro  Ministério do Silêncio, do jornalista Lucas 
Figueiredo  revela  como  os  presidentes  brasileiros  foram  prejudicados  por  seus 
serviços secretos e como foram desenvolvidas as atividades do órgão responsável 
por tais serviços em cada gestão. De acordo com o jornal, Figueiredo afirma que no 
primeiro ano de governo, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi enganado pela 
Agência Brasileira de Inteligência (Abin), a qual realizou por conta própria um acordo 
com serviços secretos da América Latina para vigiar os movimentos que tratavam da 
''questão da pobreza''. O relatório confidencial do I Encontro Técnico dos Serviços de 
Inteligência dos Países da América do Sul, reproduzido no livro, mostra que um dos 
termos  de  acordo  foi  um  intercâmbio  de  dados  sobre  ''Movimentos,  ações  ou 
indícios, de qualquer origem, que abordem a questão da pobreza (...) cuja utilização 
possa representar ameaças, preocupações ou desafios a interesses estratégicos dos 
países da América do Sul e possuam potencial para evoluir para adoção de medidas 
concretas.'' Segundo o JB, o Presidente Lula manteve a estrutura da Abin nas mãos 
dos  militares,  alguns  acusados  de  tortura  durante  a  ditadura  militar,  e  teria  seu 
governo  desestabilizado  por  essa  razão.  O  caso  de  corrupção  envolvendo  um 
assessor  da  Casa  Civil  do  atual  governo,  por  exemplo,  teve  como  principais 
participantes um informante da Abin e um agente do serviço secreto da Aeronáutica, 
que teriam organizado uma operação que produziu, e fez chegar a imprensa, dois 



vídeos onde  o então assessor pedia propina a um empresário. O jornal também 
aponta, que para o jornalista, o pior golpe sofrido pelo serviço de inteligência ocorreu 
durante o governo Fernando Collor de Mello (1989 – 1991), que no dia de sua posse 
extinguiu o Serviço Nacional de Inteligência (SNI), por meio de medida provisória. 
Em  novembro  de  1989,  Collor  reeditou  o  mesmo  serviço,  com  o  nome  de 
Departamento  de  Inteligência  (DI),  o  qual  mais  tarde  foi  denominado  de  Centro 
Federal de Inteligência (CFI). Por sua vez, o Presidente Fernando Henrique Cardoso 
(1994 – 2002), foi o que mais fez concessões aos diretores do órgão, concedendo-
lhes benefícios, mantendo funcionários do regime militar (1964-1985) acusados de 
tortura,  e  até  mesmo, como já  tratado anteriormente neste  Informe,  prorrogando, 
através de decreto, todos os prazos de acesso aos arquivos secretos da ditadura. 
(Jornal do Brasil – Brasil – 22/05/05).

Presidente da Venezuela pretende trabalhar energia nuclear com apoio do Brasil 
De acordo com os jornais  O Globo e  Jornal do Brasil,  o Presidente venezuelano, 
Hugo  Chávez,  declarou,  no  último  dia  22,  o  interesse  de  seu  governo  em 
desenvolver energia nuclear e anunciou que poderá procurar uma parceria com o Irã 
em projetos para energia atômica e solar. Chávez disse também que a Venezuela e 
outros  países  latino-americanos  poderão  desenvolver  programas  nucleares  em 
busca  de  uma  fonte  alternativa  de  energia  para  objetivos  civis.  Segundo  ele,  a 
Venezuela pretende começar a trabalhar na área nuclear com Brasil, Argentina, o 
Irã, entre outros. O Presidente venezuelano assinalou que o programa nuclear de 
seu país seria direcionado “para desenvolvimento, para a vida, para paz e energia” e 
lembrou que o Brasil tem “há anos um programa nuclear com fins pacíficos”. Apesar 
do programa brasileiro ter sofrido alguns problemas, Chávez afirma ter ouvido do 
próprio Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o projeto será retomado. O jornal O 
Estado de S. Paulo,  informou que analistas da Agência Internacional  de Energia 
Atômica  (AIEA)  acreditam que  um eventual  acordo  nuclear  venezuelano  deveria 
passar pela Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais 
Nucleares  (ABACC),  considerada  pela  AIEA,  uma  aliada  na  região.  O  governo 
brasileiro negou qualquer acordo nuclear com a Venezuela e o Irã. O vice-presidente 
e ministro da Defesa, José Alencar, classificou a declaração de Hugo Chávez como 
uma “conjuntura”,  sem, no entanto, descartá-la completamente, informou o jornal. 
Entre  os  militares  brasileiros  o  assunto  foi  tratado  com  surpresa  e  indignação, 
rechaçando qualquer possibilidade de realizar um acordo nuclear com Venezuela e 
Irã.  (Jornal  do  Brasil  –  Internacional  –  23/05/05;  Folha  de  S.  Paulo  –  Mundo  – 
24/05/05;  Folha  de  S.  Paulo  –  Mundo  –  27/05/05;  O  Estado  de  S.  Paulo  – 
Internacional  –  24/05/05;  O Globo  –  Mundo –  23/05/05;  O Globo –  O Mundo – 
24/05/05)

Brasil e Colômbia firmam acordo e realizam operação conjunta na Amazônia
Os jornais  Folha de S. Paulo e  O Estado de S. Paulo noticiaram que o Brasil e a 
Colômbia  firmaram  um  acordo  que  permitirá  que  aviões  caças  interceptem  e 
destruam, conforme as leis de ambos, aeronaves usadas por narcotraficantes que 
cruzarem  as  fronteiras  entre  Brasil  e  Colômbia.  Com  a  intenção  de  eliminar 



totalmente o tráfego aéreo ilícito entre os países, as forças trocarão informações de 
inteligência captadas por radares, inclusive do Sistema de Vigilância da Amazônia 
(Sivam).  Para  dar  início  a  essa  ação  de  combate  a  aeronaves  clandestinas,  o 
tenente-brigadeiro José Carlos Pereira do FAB e o general Lesmez Abad da FAC 
iniciaram  formalmente  no  dia  22  a  Operação  Colbra  1  (junção  das  iniciais  de 
Colômbia e Brasil). A Operação é um exercício simulado que vai treinar os pilotos e 
controladores de vôos brasileiros e colombianos para consolidar os procedimentos 
de combate ao tráfego ilícito nas fronteiras. A manobra, inédita, acontece dentro de 
uma área de 240 mil  quilômetros quadrados entre as cidades de São Gabriel  da 
Cachoeira (oeste do Amazonas) e Letícia (ao sul da Colômbia). Segundo a Folha, a 
região é considerada estratégica para a segurança nacional  dos dois países, por 
causa  da  movimentação  de  narcotraficantes,  guerrilheiros  e  paramilitares.  Na 
operação  serão  utilizados,  pela  primeira  vez,  os  caças  A-29  Super  Tucanos, 
aeronaves  leves  de  ataque  desenvolvidas  para  interceptar  e  destruir  aviões 
clandestinos que invadirem o espaço aéreo da Amazônia brasileira. Ainda segundo 
informou a Folha, o cenário para a realização da Operação Colbra 1 começou a ser 
planejado no início do ano, quando autoridades da FAB e da FAC se reuniram em 
Bogotá, na Colômbia, com o objetivo de estabelecer uma coordenação binacional, 
uma vez que tanto a Colômbia quanto o Brasil enfrentam problemas com o tráfego 
aéreo ilícito  transnacional  na região.  Os dois  países  têm regulamentação para o 
abate de aeronaves desconhecidas que invadirem seu espaço aéreo. Enquanto a 
Colômbia já interceptou 180 aeronaves clandestinas e destruiu 81 das que entraram 
em seu  espaço  aéreo,  na  Amazônia  brasileira  nenhum  avião  foi  abatido  desde 
outubro do ano passado, quando o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou a 
Lei do Abate. Segundo o tenente-brigadeiro José Carlos Pereira, comandante-geral 
de Operações Aéreas da FAB, a maioria dos aviões interceptados no país pertencia 
a fazendeiros do Sul e na interceptação, mudaram de rota, atendendo ao comando 
da FAB. O tenente afirmou que a Lei do Abate teve um efeito de dissuasão no Brasil. 
De acordo com O Estado, a operação custará para o Brasil cerca de R$ 1,3 milhão 
previsto no orçamento da Aeronáutica. (Folha de S. Paulo – Brasil  – 23/05/05; O 
Estado de S. Paulo – Nacional – 23/05/05).

Aeronáutica inaugura nova base aérea
De  acordo  com  a  Folha  de  S.  Paulo,  o  Comando  da  Aeronáutica  inaugurou  o 
destacamento  militar  em  São  Gabriel  da  Cachoeira,  estado  do  Amazonas.  O 
destacamento sediará a primeira das três bases da Força Aérea Brasileira (FAB) que 
serão construídas na Amazônia Ocidental para reforçar a vigilância na fronteira do 
Brasil com Colômbia, Venezuela, Peru e Bolívia. As outras duas serão construídas 
em Eirunepé,  no  Amazonas,  e  em Vilhena,  no  estado  de  Rondônia.  Cada  uma 
orçada em R$150 milhões. Segundo o jornal, o destacamento é a primeira unidade 
militar a receber os caças A-29 Super Tucanos, fabricados pela Empresa Brasileira 
de Aeronáutica. (Folha de S. Paulo – Brasil – 24/05/05). 

Militares negam a possibilidade de crise institucional



De acordo com  O Estado de S. Paulo, oficiais das Forças Armadas disseram não 
haver motivos para que o governo e o Partido dos Trabalhadores (PT) acusem a 
oposição  de  tentar  realizar  uma  crise  institucional  ao  apostar  na  abertura  da 
Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  (CPI)  dos  Correios.  Segundo  o  jornal,  o 
presidente do PT José Genoino, acusou os adversários políticos de atuarem como 
“vivandeiras da crise”, expressão comum nos tempos do regime militar que definia os 
civis com espírito golpista.  O Estado de S. Paulo informou que para os militares, a 
retórica  oposicionista  não  fere  os  limites  da  democracia  e  não  levará,  de  forma 
alguma,  a  uma  tentativa  de  golpe.  Genoíno  admitiu  ao  jornal  que  não  sabia  o 
significado  político  exato  da  expressão,  afirmando  que  a  usou  no  sentido  de 
especular, dizendo que é isso que faz o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. 
(O Estado de S. Paulo – Nacional – 24/05/05). 

    
Guerrilheiros estariam transportando armas e munições para a Colômbia
O Exército afirmou que, no último dia 20, um agente da Polícia Federal brasileira 
teria disparado tiros contra três supostos guerrilheiros que cruzavam a fronteira do 
Brasil com a Colômbia nas de algumas bases das Forças Armadas Revolucionárias 
Colombianas (Farc).  As informações de inteligência obtidas pelo Comando Militar 
também disseram que os guerrilheiros estariam transportando munições e armas em 
direção à Colômbia. O jornal não deu maiores informações sobre o caso. (Folha de 
S. Paulo – Brasil - 25/05/05).

Kofi Annan preocupa-se com possíveis desentendimentos nas Nações Unidas
Conforme divulgou o jornal O Estado de S. Paulo, o Secretário Geral da Organização 
das  Nações  Unidas  (ONU),  Kofi  Annan,  estaria  preocupado  com  os  possíveis 
desentendimentos que o Brasil,  Japão e Índia -  países candidatos aos eventuais 
novos assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU - possam causar 
dentro das Nações Unidas. Shashi Tharoor, Secretário Geral Adjunto da ONU, disse 
que há resistências  contra  a  entrada de todos os  quatro  candidatos,  da  mesma 
forma que também existem apoios a eles.  Os candidatos querem que a votação 
sobre a ampliação ou não do Conselho de Segurança seja em Junho, para então 
eles  poderem  se  candidatar  efetivamente.  Segundo  a  Folha  de  S.  Paulo,  o 
Presidente  do  Brasil,  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva,  e  o  Primeiro-ministro  do  Japão, 
Junichiro  Koizumi,  reiteraram  o  apoio  mútuo  as  suas  candidaturas  ao  assento 
permanente  do  CS e  afirmaram que  acelerarão os  esforços  para  a  adoção,  até 
setembro  deste  ano,  da  resolução  "amplamente  flexível"  apresentada  pelos  dois 
países junto com Alemanha e Índia. O Presidente Lula reforçou a importância de 
uma  “democratização”  do  CS  e  uma  “representação  adequada  dos  países  em 
desenvolvimento” neste, durante seu discurso no Parlamento do Japão. (Folha de S. 
Paulo – Brasil – 27/05/05; O Estado de S. Paulo – Nacional – 25/05/05).

Simulação da FAB com Força Aérea Colombiana é bem-sucedida
De acordo com a Folha de S. Paulo, durante a Operação Cosbra 1, simulação que 
envolveu  pilotos  de  caças  da  Força  Aérea  Brasileira  (FAB)  e  da  Força  Aérea 



Colombiana (FAC), aeronaves desconhecidas foram interceptadas e capturadas em 
nove minutos. O jornal  informou que o objetivo do exercício era treinar  pilotos e 
controladores de vôo, além de estabelecer uma maior eficácia no combate ao tráfego 
de aviões suspeitos, principalmente de traficantes de drogas, na região da fronteira 
entre Brasil  e Colômbia. Na Operação Colbra 1,  um avião simulou uma invasão, 
detectada por radar. Na seqüência, dois caças colombianos foram acionados para 
capturar a aeronave. (Folha de S. Paulo – Brasil – 26/05/05).

Exército resgata militar seqüestrado
Segundo  O  Globo,  o  Exército  realizou  na  tarde  do  dia  25  uma  operação  para 
encontrar um major da Brigada da Infantaria Pára-quedista,  na cidade do Rio de 
Janeiro. O militar foi seqüestrado em Guadalupe e, de acordo com o jornal, chegou-
se a  cogitar  a  invasão da Favela  do  Moquiço,  na  qual  o  major  foi  seqüestrado. 
Entretanto, o sucesso da operação eliminou esta possibilidade. (O Globo – Rio – 
26/05/05).

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 
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