
OBSERVATÓRIO CONE SUL DE DEFESA E FORÇAS ARMADAS
INFORME BRASIL Nº 200

Período: 25/02/06 a 03/03/06
Franca – Brasil

1- Agentes de inteligência protestam contra o governo
2- Brasil e França podem fazer acordo de cooperação nuclear
3- Quartel do Exército no Rio de Janeiro é assaltado

1- Agentes de inteligência protestam contra o governo
O jornal  O Globo informou que agentes da Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin) realizaram ato de protesto contra o governo, em Brasília, para reivindicar 
reajuste salarial  e melhoria das condições de trabalho. A manifestação, que 
ocorreu  em  frente  ao  prédio  da  Abin  com  a  participação  de  cerca  de  80 
funcionários,  foi  convocada  pela  Associação  dos  Servidores  da  Agência 
Brasileira de Inteligência (Asbin) e contou com o apoio da Central Única dos 
Trabalhadores (CUT). Outra reivindicação dos agentes é o fim da subordinação 
direta da Abin ao Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Planalto. 
(O Globo – O País – 25/02/06).

2- Brasil e França podem fazer acordo de cooperação nuclear
O jornal O Estado de S. Paulo informou que Brasil e França poderão anunciar, 
em meados do mês de Maio, um projeto de cooperação nuclear na área civil, 
além de aumentar a cooperação na aérea tecnológica e no setor aeronáutico. 
O anúncio foi feito pelo Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, após 
uma audiência em que foi recebido pelo Presidente francês Jacques Chirac. 
Além disso, outro tema debatido foi o Haiti, onde ainda se encontram tropas 
brasileiras.  Amorim  alertou  sobre  o  cumprimento  das  promessas  da 
comunidade internacional, que prometeu auxiliar financeiramente a Missão de 
Estabilização das Nações Unidas no Haiti. (O Estado de S. Paulo – Economia e 
Negócios - 01/03/06).

3- Quartel do Exército no Rio de Janeiro é assaltado
De  acordo  com  o  Jornal  do  Brasil,  assaltantes  vestidos  com  uniformes 
camuflados do Exército levaram dez fuzis e uma pistola do Estabelecimento 
Central de Transportes do Exército, localizado no Campo de São Cristóvão, no 
Rio de Janeiro. Segundo o assessor de imprensa do Exército, Coronel Lemos, 
não  houve  troca  de  tiros,  mas  os  assaltantes  agrediram  alguns  militares. 
(Jornal do Brasil – Rio de Janeiro – 03/03/06).
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*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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