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O Jornal do Brasil, O Estado de S. Paulo e O Globo noticiaram que o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva, em seu segundo mandato, iniciou a reforma de sua equipe pelas
Forças Armadas e definiu, após reunião com o ministro da Defesa, Waldir Pires, os
nomes dos três novos comandantes militares. Uma das razões da antecipação dessa
troca foi o desgaste com o comandante da Aeronáutica, Luiz Carlos Bueno, que perdeu
prestígio dentro do governo após a crise aérea e era visto como intransigente e
autoritário com a hierarquia militar. Os atritos com o comandante Bueno se deram
devido ao fato de que ele queria intervir na escolha do seu sucessor e já havia
escolhido o nome do brigadeiro Paulo Roberto Rörig de Britto para seu lugar; além
disso, não teria respeitado a ordem da lista dos mais antigos ao escolher o brigadeiro
Neimar Dieguez Barreiro para o Superior Tribunal Militar (STM), o que irritou
profundamente o Alto Comando da Aeronáutica; também possuía um relacionamento
problemático com os operadores que controlam o tráfego aéreo nacional. Em sua vaga,
foi escolhido o brigadeiro Juniti Saito, o primeiro oficial nissei a chegar ao posto máximo
na carreira da Aeronáutica, sendo apontado como um nome que pode resolver a difícil
relação do governo com os controladores de vôo. Para substituir o general Francisco
Albuquerque no Comando do Exército, o escolhido foi o general Enzo Martins Peri, que
é chefe do Departamento de Engenharia e Construção da Força e coordenou os
trabalhos de construção e recuperação de estradas que o governo entregou aos
cuidados do Exército devido a problemas com as empreiteiras. O general assumirá o
posto de comandante da força terrestre com alguns desafios pela frente, entre os quais,
o reajuste dos militares e a abertura dos arquivos da ditadura (1964-1985). A troca no
Comando da Marinha também foi feita sem turbulência e o almirante Júlio Soares de
Moura Neto, chefe do Estado-Maior da Armada, o segundo na hierarquia da Força, será
o substituto do comandante Roberto Carvalho. O almirante, segundo afirmou O Estado,
defende a modernização da Marinha e faz parte da corrente que defende que o Brasil
deve construir um submarino nuclear, considerado ideal por representar autonomia,
mas ele enfrenta o problema da redução da verba do programa de pesquisas nucleares
em aproximadamente 25%; por outro lado, o outro grupo da Armada defende o
reaparelhamento da Marinha por meio da compra de armamentos convencionais, como
um submarido movido a diesel. (O Estado de S. Paulo – Nacional – 17/02/07; O Globo
– O País – 17/02/07; Jornal do Brasil – País – 17/02/07; Folha de S. Paulo – Brasil –
22/02/07; O Estado de S. Paulo – Nacional – 22/02/07; O Globo – O País – 22/02/07).
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*Informamos que as colunas opinativas da Folha de S. Paulo e o conteúdo
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