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FAB estuda proposta para substituir os “Sucatões”
De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, a Força Aérea Brasileira (FAB) estuda a 
proposta feita  pela  Varig  Engenharia  e  Manutenção (VEM) para a troca dos quatro 
Boeings 707, conhecidos como “Sucatões”, por três Boeings 767/200. Uma alternativa 
seria converter três aeronaves 767 da frota da Transbrasil, que estão na Justiça como 
garantia de dívida, para cargueiros. Esta modificação atenderia às necessidades da 
FAB,  que  utiliza  os  “Sucatões”  para  reabastecimento  em  vôo  de  esquadrões  de 
combate,  deslocamento  de  tropas,  além  do  transporte  de  autoridades.  Segundo  o 
presidente da VEM, Evandro Oliveira, a revitalização de modelos usados é uma solução 
de baixo  custo para a FAB.  A modificação dos três jatos da Transbrasil  tem custo 
estimado em 50 milhões de dólares. (O Estado de S. Paulo – Economia – 30/07/05).

Brasil indica novo comandante para a tropa da ONU no Haiti
De acordo com o jornal  O Globo,  o governo brasileiro indicou às Nações Unidas um 
substituto para o general Augusto Heleno Pereira no Haiti. Em maio, Heleno completou 
um ano de comando da missão da Organização das Nações Unidas (ONU) para a 
estabilização do país, consoante com prazo previsto para sua permanência no país. O 
indicado para a substituição é o general de divisão Urano Teixeira da Matta Bacellar, 
que precisa ter seu nome ratificado pela ONU para assumir efetivamente o comando da 
missão. O jornal informou que o governo brasileiro espera que a troca seja efetuada até 
o final de agosto. (O Globo – O Mundo – 03/08/2005).

Lula promete definição sobre o reajuste salarial dos militares
Segundo o jornal  O Globo, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou de uma 
reunião com assessores e técnicos da equipe econômica com o intuito de definir  a 
questão  do  reajuste  salarial  dos  militares.  A  equipe  econômica  apresentou  duas 
alternativas, mas ambas ainda ficam aquém dos 23% pedidos pelas Forças Armadas. O 
Ministro da Defesa, José Alencar, disse estar ansioso para resolver a situação salarial e 
mostrou satisfação com a promessa do Presidente Lula. (O Globo – O País – 04/08/05).



Nomeado novo diretor-geral da Abin
A Folha de S. Paulo e O Globo noticiaram a substituição de Mauro Marcelo de Lima e 
Silva por Márcio Paulo Buzanelli na direção geral da Agencia Brasileira de Inteligência 
(Abin). Buzanelli, indicado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é ex-integrante do 
serviço  de  espionagem  da  ditadura  militar.  Integrou  o  extinto  Serviço  Nacional  de 
Informações  (SNI),  órgão  de  espionagem  e  perseguição  política.  A  nomeação  foi 
recebida com preocupação por representantes de movimentos de defesa aos direitos 
humanos. (Folha de S. Paulo – Brasil - 04/08/05; O Globo – O País – 04/08/05).

Plano do G-4 para o Conselho de Segurança da ONU sofre oposição
Segundo o jornal  O Globo, a China e os Estados Unidos (EUA) fecharam um acordo 
com a pretensão de impedir  a  aprovação da proposta do Grupo dos Quatro  (G-4), 
composto pelo Brasil, Alemanha, Japão e Índia, ao Conselho de Segurança (CS) da 
Organização  das  Nações  Unidas  (ONU).  Os  dois  países  decidiram  se  unir  sob  o 
argumento de que temem a divisão entre os membros da ONU, caso tal proposta seja 
aprovada. O jornal também declarou que a União Africana (UA) rejeitou um pedido do 
G-4 de apoio a sua proposta de reforma no CS. De acordo com a Folha de S. Paulo, o 
principal ponto de discórdia é o poder de veto, do qual o G4 já concordou em renunciar, 
ao  menos  pelos  próximos  15  anos,  mas  que  os  africanos  insistem  em  ter 
imediatamente.  Além  disso, o  ministro  de  Relações  Exteriores  japonês,  Nobutaka 
Machimura, afirmou que o Japão pode desistir de tentar obter um cargo de membro 
permanente do CS da ONU por falta de consenso em relação à proposta que defende 
juntamente com o G-4. A proposta deste grupo prevê a ampliação de cinco para 11 o 
número  de  membros  permanentes,  sem  poder  de  veto  nos  primeiros  15  anos  de 
atuação no CS, e de 10 a 14 o número dos  não-permanentes. Os seis novos membros 
permanentes seriam divididos da seguinte forma: dois da Ásia, dois da África, um da 
Europa e um da América Latina. Conforme a Folha, a entrada no CS da ONU é um dos 
principais pontos da política externa do governo brasileiro de Luiz Inácio Lula da Silva, 
que enxergava a China como um de seus principais aliados nessa área. (Folha de S. 
Paulo – Brasil – 05/08/05; O Estado de S. Paulo – Nacional – 05/08/05; O Globo – O 
Mundo – 05/08/05).

Ex-reitor do ITA afirma que instituto precisa de uma revisão 
Segundo o ex-reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Michal Gartenkraut, 
demitido  do  cargo  de  reitor  após  entrar  em  disputa  para  anistiar  alunos  expulsos 
durante a ditadura  militar  brasileira  (1964-1985),  o  instituto  precisa forjar  uma nova 
relação com a Força Aérea Brasileira (FAB), caso queira prosperar como centro de 
excelência.  O  ex-reitor  afirmou  que  “O  futuro  do  ITA  é  dentro  do  Comando  da 
Aeronáutica. Agora, com uma relação muito mais madura do que a atual. O vínculo e os 
diversos aspectos do seu relacionamento com a Aeronáutica merecem uma revisão”. 
No entanto, ele também declarou que o ITA deveria ser uma instituição de valores civis 
e acadêmicos, com princípios apoiados na liberdade de expressão, de criatividade e de 
busca do conhecimento, e não de valores militares, de hierarquia e de disciplina, entre 
outros. Gartenkraut entrou em atrito com a FAB para conseguir  anistiar  seis alunos 



perseguidos pela ditadura e expulsos do ITA em 1965 e em 1975. Logo depois de 
conseguir diplomar os alunos, o reitor teve a saída anunciada. (Folha de S. Paulo – 
Ciência – 05/08/05).

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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