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1 - O Exército auxiliará no combate a dengue no Estado do Rio de Janeiro
2 - Representantes da aviação civil do mundo todo discutem novas regras de 
segurança
3  -  FHC encaminha  projeto  de  mudança  da  Lei  Antidrogas  ao  Congresso 
Nacional
4 – Conflito na Colômbia coloca autoridades brasileiras em estado de alerta
5  -  149  policiais  militares  envolvidos  no  massacre  de  Eldorado de Carajás 
deverão ir a júri em abril

1.- O Exército auxiliará no combate a dengue no Estado do Rio de Janeiro
O Estado do Rio de Janeiro receberá um reforço de mais de 3.500 homens 
trabalhando no combate a dengue.  Serão 1.500 soldados do Exército  e da 
Marinha e outros 2.000 agentes. Oficiais do Exército e da Marinha, juntamente 
com  representantes  da  Fundação  Nacional  de  Saúde  (Funasa)  estiveram 
reunidos  nesta  sexta-feira  no  Comando  Militar  do  Leste  para  discutir  a 
estratégia da operação de combate à dengue. O Exército enviará também mil 
homens para São Paulo também com o papel de auxiliar o combate à dengue 
no estado. A Funasa fornecerá a verba responsável pela operação, que será 
repassada ao Estado pelo Exército. (Correio Braziliense - Últimas Notícias – 19 
- 02-02; O Globo- Rio- 20/02/02; Folha de S.Paulo – Cotidiano - 22/02/02; O 
Globo – Plantão - 22/02/02).

2.- Representantes da aviação civil do mundo todo discutem novas regras de 
segurança
Representantes  da  aviação  civil  de  todo  mundo  estiveram  reunidos  esta 
semana  no  Canadá  para  discussão  de  novas  regras  internacionais  de 
segurança  para  o  setor  aéreo.  O  Brasil  foi  representado  pelo  Ministro  da 
Defesa Geraldo Quintão e pelo diretor geral do Departamento de Aviação Civil 
(DAC),  Venâncio  Grossi.  O  tema  voltou  a  ser  discutido  em  virtude  dos 
atentados terroristas de 11 de setembro. Em geral, pretende-se fazer com que 
fiquem mais rigorosas as regras de aviação, mas no caso brasileiro não haverá 
muitas  mudanças  no  que  tange  a  vôos  domésticos.  (Folha  de  S. 
Paulo-19/02/02; Correio Braziliense- Últimas Notícias- 20/02/02).

3.-  FHC  encaminha  projeto  de  mudança  da  Lei  Antidrogas  ao  Congresso 
Nacional
O presidente Fernando Henrique Cardoso encaminhou ao Congresso Nacional, 
em  regime  de  urgência,  um  projeto  de  lei  visando  preencher  as  lacunas 
deixadas pelos vetos presidenciais à Lei Antidrogas. Segundo o Ministro-Chefe 
do  Gabinete  de  Segurança  Institucional,  General  Alberto  Cardoso,  o  novo 
projeto tem como objetivo colocar em prática a política preventiva de combate 
ao uso de drogas. A principal mudança do projeto de lei é a diferenciação de 
tratamento de usuários e traficantes de drogas, propondo medidas educativas 
no lugar de reclusão para usuários ou dependentes que não se enquadre como 
traficantes de drogas. (Correio Braziliense - 20/02/02).



4.- Conflito na Colômbia coloca autoridades brasileiras em estado de alerta
O Comando do Exército e o Ministério da Defesa brasileiros informaram que 
não há necessidade de reforço  da  segurança da fronteira  do  Brasil  com a 
Colômbia;  já  haveria,  naquela  região,  uma  operação,  chamada  “Operação 
Abraço”, visando interligar os vários pelotões responsáveis pelo patrulhamento 
permanente da fronteira.  Segundo a assessoria de imprensa do Exército,  o 
efetivo  daquela  região  é  suficiente  para  manter  a  segurança  do  local;  o 
principal quartel daquela região é o de Tabatinga, localizado exatamente na 
fronteira. Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil 
na quinta-feira o governo brasileiro afirmou, juntamente com os governos da 
Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, existe uma grande preocupação 
destes países com os graves acontecimentos que se desenrolam na Colômbia. 
Na  nota,  os  governos  dos  países  expressaram  ainda  solidariedade  ao 
presidente Andrés Pastrana e ao povo colombiano,  pedindo que os direitos 
humanos sejam respeitados. Apesar da preocupação, o presidente Fernando 
Henrique afirmou que não há razão para temer maiores desdobramentos do 
conflito no Brasil,  pois o campo de luta encontra-se longe do país,  e que o 
presidente colombiano está agindo corretamente, pois buscou o entendimento 
que,  fracassado,  não  lhe  restou  outra  alternativa.  Mesmo  assim,  a  Polícia 
Federal reforçou todos os postos de controle da fronteira entre o Brasil  e a 
Colômbia,  mantendo  a  fiscalização  nos  rios  de  penetração  pela  fronteira. 
(Plantão – 22/02/02 -  Folha de S.Paulo – Mundo – 21/02/02; O Globo – O 
Estado de S.Paulo – 22/02/02; Jornal do Brasil – Internacional – 22/02/02).

5.-  149  policiais  militares  envolvidos  no  massacre  de  Eldorado  de  Carajás 
deverão ir a júri em abril
Cento  e  quarenta  e  nove  policiais  militares  acusados  de  matar  dezenove 
trabalhadores rurais sem terra no episódio que ficou conhecido como o maior 
conflito pela terra na história do Brasil, o massacre de Eldorado de Carajás, em 
1996, deverão ir a julgamento no dia 8 de abril. (O Estado de S.Paulo – Geral – 
21/02/02; O Globo – O País – 22/02/02)
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