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1- Exército realiza treinamento em favela no Rio de Janeiro.
2- Documentos secretos revelam planos entre Brasil  e EUA durante Guerra 
Fria
3- Ministro da Defesa pode abrir inquérito administrativo na Anac
4- Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado discute 
ações contra o terrorismo

1- Exército realiza treinamento em favela no Rio de Janeiro
De  acordo  com  o  jornal  O Estado  de  S.Paulo,  o  Exército  realizou  no  dia 
15/08/07  uma simulação em uma favela  na  zona sul  da  cidade do Rio  de 
Janeiro..  O objetivo da operação foi  simular a captura de Amaral Duclonas, 
bandido que é um dos chefes de uma gangue que está causando problemas 
para militares brasileiros que atuam na missão de paz das Nações Unidas no 
Haiti. Os militares que participaram desse treinamento irão para o Haiti no mês 
de dezembro, e terão como um dos objetivos capturar Duclonas. O treinamento 
teve  como  meta  estabelecer  a  mesma  situação  que  ocorre  em  regiões 
violentas da capital haitiana, Porto Príncipe. (O Estado de S.Paulo – Metrópole 
– 18/08/07).

2-  Documentos secretos revelam planos entre Brasil  e EUA durante Guerra 
Fria
O jornal  O Estado de S.Paulo divulgou documentos a que teve acesso que 
narram minuciosamente planos dos EUA e do Brasil  durante a Guerra Fria, 
mais precisamente entre 1953 e 1962, para proteger seus territórios em caso 
de  guerra  contra  os  comunistas.  Os  documentos  secretos  do  Conselho  de 
Segurança  Nacional,  guardados  em  Brasília,  deixam  subentendida  a 
participação de outros países das Américas, à exceção de Cuba vinculada à 
URSS. De acordo com os documentos, durante a década de 1950, quando a 
Guerra  Fria  se  exasperava,  os  militares  brasileiros  e  norte-americanos 
aprovaram o “Plano Militar Geral para a defesa do continente americano contra 
agressão  do  Bloco  Comunista  Soviético”,  em  1957,  com  procedimentos  a 
serem adotados em casos de conflito. Neste documento, áreas estratégicas do 
território brasileiro e americano são destacadas e deveriam receber proteção 
especial  por sua importância em tempos de guerra. O plano também previa 
roteiros de ação antes de avanços comunistas e durante as hostilidades. A 
preocupação  com  o  controle  de  fronteiras,  portos  e  aeroportos,  ataques 
nucleares  bem  como  a  cooperação  em  casos  de  guerra  também  são 
enfocados. (O Estado de S.Paulo – Nacional – 19/08/07)



3- Ministro da Defesa pode abrir inquérito administrativo na Anac
Os  jornais  O  Estado  de  S.Paulo  e  O  Globo noticiaram que  o  ministro  da 
Defesa,  Nelson  Jobim,  analisa  possibilidade  de  abrir  um  inquérito 
administrativo na Agência Nacional de Aviação Civil  (Anac) para averiguar a 
recomendação da agência à promoção de pousos somente com os reversos 
em pleno funcionamento.  Tal  recomendação consta  no  site  da  agência,  no 
entanto, não figurava entre as normas da agência, o que poderia ter evitado o 
acidente do vôo 3054 da TAM em Congonhas. De acordo com o ministro, este 
acontecimento revela a imprescindibilidade de reformulação da agência e da 
aviação civil no país. (Folha de S.Paulo – Cotidiano – 19/08/07; Jornal do Brasil 
– País – 19/08/07; O Estado de S.Paulo – Metrópole – 19/08/07; O Globo – O 
País – 19/08/07). 

4-  Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado discute 
ações contra o terrorismo
Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a Comissão de Segurança Pública e 
Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados realizou audiência 
pública  a  fim  de  discutir  o  suposto desacordo  entre  as  Forças  Armadas 
Brasileiras e a Polícia Federal em relação ao combate ao terrorismo no Brasil. 
Na  reunião,  o  chefe  de  gabinete  do  Estado  Maior  do  Exército,  general  de 
brigada Marco Aurélio Costa Vieira, confirmou o problema da falta de comando 
claro que coordene ações contra o terrorismo. Segundo o general, as Forças 
Amadas  não  possuem autoridade  ou  hierarquia  para  coordenar  tais  ações. 
Como tentativa  de  solução  do  problema  exposto  e  da  clara  indefinição  na 
atribuição de tarefas entre as Forças Armadas e a Polícia Federal, propôs-se a 
criação  da  Autoridade  Nacional  de  Prevenção  e  Combate  ao  Terrorismo 
(ANPCT),  que  coordenaria  as  atividades.  Estiveram  também  presentes  na 
sessão  o  diretor-geral  da  Agência  Brasileira  de  Inteligência  (Abin),  Márcio 
Buzanelli,  assim  como  o  secretário-executivo  do  Gabinete  de  Segurança 
Institucional, general Rubem Peixoto Alexandre, e o general Alberto Cardoso, 
ex-ministro  do  Gabinete  Militar,  entre  outros. (O  Estado  de  São  Paulo  - 
Nacional - 22/08/2007).
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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 gedes@franca.unesp.br  
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