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1-Novo projeto visa dispensa de jovens do serviço militar
2- Lula promete maior investimento nas Forças Armadas
3- General Urano determina investigação no Haiti

Novo projeto visa dispensa de jovens do serviço militar
Um projeto que dispensa jovens empregados, de até 18 anos e que já trabalham 
há pelo menos 9 meses, do serviço militar obrigatório foi apresentado à Câmara 
dos Deputados, pelo ex-ministro do Trabalho, Walter Barelli, atual deputado de 
São Paulo. O projeto visa diminuir as dificuldades dos jovens dessa faixa etária de 
ingressarem ou permanecerem no mercado de trabalho. Segundo Barelli, do total 
de 1,6 milhão de jovens obrigados a se alistarem, somente 6% aproximadamente 
são  incorporados  efetivamente  às  Forças  Armadas.  (O Estado  de  S.  Paulo  – 
Economia -  08/12/05).

Lula promete maior investimento nas Forças Armadas
O Jornal do Brasil noticiou que o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que 
as Forças Armadas terão um maior investimento do governo, assim que este tiver 
melhores condições. Também foram destacadas pelo Presidente as necessidades 
de reaparelhamento e modernização das Forças Armadas. Lula pediu confiança 
aos militares, em seu discurso na cerimônia de cumprimento e apresentação dos 
oficiais-generais recém-promovidos, no Palácio do Planalto.  Enfocou também o 
trabalho social, classificado árduo e sem o devido reconhecimento, que as Forças 
Armadas vêm desenvolvendo nas regiões Norte e Nordeste do país, no que se 
refere  principalmente  à  distribuição  de  alimentos,  água  e  medicamentos  à 
população. (Jornal do Brasil – Brasil – 08/12/05).

General Urano determina investigação no Haiti
De acordo com O Globo, o general brasileiro Urano Teixeira Bacelar, comandante 
da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti, determinou 
a abertura de uma investigação sobre o caso de soldados jordanianos que teriam 
ferido dois policiais haitianos. (O Globo – O Mundo - 08/12/05).
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