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1 - Grande São Paulo terá 490 soldados do Exército para combater a dengue
2 - Setor de Defesa brasileiro se organiza
3  -  Partido  dos  Trabalhadores  e  (PT)  e  Partido  da  Frente  Liberal  (PFL) 
articulam criação  de  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  (CPI)  para  apurar 
denúncias de espionagem contra Roseana Sarney

1.- Grande São Paulo terá 490 soldados do Exército para combater a dengue
Já foram definidos os municípios da Grande São Paulo (região metropolitana 
de S. Paulo) onde atuarão os mil soldados do Exército que irão trabalhar no 
combate à dengue no estado de São Paulo. A Grande São Paulo é a região 
que vai contar com o maior número de soldados, contando com o total de 490 
homens.  (Folha  de  S.  Paulo-  Cotidiano-  11/03/02.  Estado  de  S.  Paulo-
Geral-11/03/02).

2.- Setor de Defesa brasileiro se organiza
A Associação Brasileira das Indústrias de Materiais de Defesa (AMBIDE), une-
se esta semana à Agência de Promoção de Exportações (APEX) para definir 
novas  estratégias  visando  promover  a  produção  da  indústria  de  Defesa 
nacional no exterior e impulsionar exportações. O setor volta a se articular para 
reconquistar a posição de 8º maior exportador mundial, sustentada nos anos 
80.Segundo Domingos Adherbal Olivieri, presidente da entidade, o orçamento 
das  Forças  Armadas  é  “ridículo”,  o  que  não  deixa  outra  saída,  a  não  ser 
exportar. Para o conselheiro Carlos Alfredo Lazary, chefe da divisão comercial 
do  Itamaraty,  o  Brasil  tem  potencial  para  vender  peças  e  componentes, 
produtos  acabados  de  alta  tecnologia,  uniformes,  pistolas  pequenas  e  até 
aviões de patrulha marítima.(Correio Braziliense- Economia- 09/03/02)

3.-  Partido  dos  Trabalhadores  e  (PT)  e  Partido  da  Frente  Liberal  (PFL) 
articulam criação  de  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  (CPI)  para  apurar 
denúncias de espionagem contra Roseana Sarney
O Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido da Frente Liberal (PFL) estão 
trabalhando para a instauração de uma Comissão Parlamentar  de Inquérito 
(CPI) para investigar possíveis atos de espionagem na administração federal. 
Os  políticos  do  PFL  querem  explicações  sobre  as  ligações  entre  o 
superintendente  da  Polícia  Federal  do  Rio  de  Janeiro,  Marcelo  Itajiba,  ex-
assessor  do  ex-Ministro  da  Saúde,  José  Serra,  e  ex-chefe  do  Centro  de 
Inteligência  da  Polícia  Federal,  e  o  dono  da  empresa  Fence,  Enio  Gomes 
Fontenelle, ex-agente do extinto Serviço Nacional de Informações (SNI). Outra 
questão levantada pelos pefelistas refere-se ao fato de Serra haver contratado 
uma  empresa  privada  a  preços  muito  superiores  que  os  pagos  por  outros 
Ministérios, pela execução de serviço que a Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin) realizaria a custo zero. A suspeita é de que o serviço contratado seja, 
além da varredura contra grampos telefônicos, também espionagem com fins 
políticos.  Segundo o senador  José Agripino Maia,  líder do PFL no Senado, 
existe um “núcleo dentro do governo federal exercendo o poder de maneira 



inaceitável em um regime democrático”. De acordo com o Ministro da Saúde 
Barjas Negri, outras empresas e órgãos como a Itaipu Binacional, contrataram 
os serviços da Fence, e que os contratos não foram feitos em segredo, mas 
não revelou se havia escutas telefônicas justificando os serviços de segurança 
da mesma. O chefe do Gabinete Institucional, general Alberto Cardoso, afirmou 
que não são verídicas as acusações de que agentes da Agência Brasileira de 
Inteligência  (ABIN)  estariam  investigando  as  atividades  da  governadora  do 
estado do Maranhão, Roseana Sarney (PFL) e de seu marido, Jorge Murad, 
com o objetivo de produzir  dossiês. Segundo Cardoso, a ABIN é um órgão 
apartidário e faz apenas estudos estratégicos para a Presidência da República 
e não se preocupa em investigar presidenciáveis. (Folha de S. Paulo - Brasil - 
12/03/02;  O Estado de S.Paulo – Política – 12/03/02;  Correio  Braziliense – 
Últimas  Notícias  14/03/02;  Folha  de  S.Paulo  –  Brasil  –  14/03/02;  Correio 
Braziliense  –  Política  –  15/03/02;  Correio  Braziliense  –  Tema  do  Dia  – 
15/03/02)
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