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1 - Exército rejeita vinculação política, diz general
2 - Militar tem privilégio de usar barba
3 - Pista do Campo de Marte pode ser ampliada
4 - Empresas disputam fornecimento de aviões para a FAB, e EUA muda estratégia para 
continuar na concorrência
5 - Blitz em rodovia apreende armas exclusivas de uso do Exército
6 - Senado aprova poder de polícia para guarda municipal
7 - Cativeiro de empresário seqüestrado tinha material do Exército
8 – Exército, Marinha e Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) encerram combate à 
dengue no estado do Rio de Janeiro

Exército rejeita vinculação política, diz general.
A proximidade das eleições levou o comandante da Força Terrestre,  general  Gleuber 
Vieira a usar esta mensagem em comemoração ao Dia do Exército para dar um recado à 
sua tropa.Na ordem do dia, o general disse que o Exército, que é “devotado ao estrito 
cumprimento  de  sua  destinação  constitucional”,  não  fez  concessões  a  nenhuma 
vinculação política e sobrepõe em qualquer época, os interesses do Brasil às ambições 
pessoais e desejos menores.A cerimônia em comemoração ao Dia do Exército contou 
com a presença do presidente Fernando Henrique Cardoso e do presidente do Senado 
Ramez  Tebet.  Depois  de  lembrar  que  o  Exército  teve  uma  presença  constante  e 
necessária na formação histórica do país, ressaltou que ele esteve Guerra do Prata, lutou 
pela Independência do País, garantiu o Império e o êxito da Tríplice Aliança, além de 
fazer e sustentar a República.  Encerrou sua fala dizendo:  “Pacificador por tradição,  o 
Exército, combate sem ódio, anistia e perdoa e, disciplinado, zela pelo valor profissional 
de  seus  quadros,  não  permitindo  que  interesses  pessoais  não  se  sobreponham aos 
interesses do país” (O Estado de S.Paulo - Nacional -20/04/02) 

Militar tem privilégio de usar barba
O único militar autorizado a usar barba dentro das Forças Armadas, o general de brigada 
Manoel  Theóphilo  Gaspar  de Oliveira,  foi  apresentado ontem ao presidente Fernando 
Henrique  Cardoso,  durante  solenidade  de  cumprimento  aos  oficiais  promovidos,no 
Palácio do Planalto. O privilégio se deve ao atendimento a uma tradição de família, que 
vem do tempo do Império e acompanha as últimas cinco gerações da família Gaspar de 
Oliveira.  Pela  regulamentação  das  Forças  Armadas,  militar  não  pode  usar  barba.O 
máximo admitido é bigode, mas segundo a tradição, todos os membros desta família, 
apesar de militares, têm de usar barba.(O Estado de S. Paulo - Nacional- 20/04/02)

Pista do Campo de Marte pode ser ampliada
A pista do aeroporto Campo de Marte, que fica em Santana, zona Norte de São Paulo, 
poderá ser ampliada dos atuais 1.500 metros para cerca de 2.600 metros de modo a 
permitir a operação de aeronaves de maior porte. Pelo menos esta é a determinação da 
portaria 26/2-EM do Ministério da Defesa, de maio de 2.001. A Prefeitura, no entanto, está 
tentando impedir o cumprimento da portaria, uma vez que a ampliação exigirá a mudança 
do  limite  de  altura  máxima  dos  prédios  próximos  ao  aeroporto,  estabelecida  pela 
Aeronáutica. (O Estado de S.Paulo - Agência Estado- 21/04/02)



Empresas disputam fornecimento de aviões para a FAB, e EUA muda estratégia para 
continuar na concorrência
O  presidente  Fernando  Henrique  Cardoso  confidenciou  a  assessores  que  será  difícil 
escolher qual  o modelo que irá substituir  os aviões Mirage da Força Aérea Brasileira 
(FAB), que deixam de voar em 2.005. Na primeira quinzena de julho, o Conselho Nacional 
de Defesa (CND), será reunido para decidir qual dos cinco modelos será escolhido.Além 
dos F-16, estão concorrendo: o francês Mirage 2.000 fabricado pelo consórcio Embraer-
Dassault,  os russos Mig 29, da Rac-Mig,  o Sukhoi,  da Rosoboronexport,  o Gripen do 
grupo  sueco-inglês  Saab-Bae-Systens  e  o  americano  F16  C/D  Block  50.  O  governo 
dispõe de 700 milhões de dólares e pretende comprar de 12 a 24 aviões.Os quesitos a 
serem  avaliados  são:  preço,  forma  de  financiamento,  índice  de  transferência  de 
tecnologia, prazo de transferência de tecnologia e demais avaliações técnicas. A FAB, no 
quesito  de  transferência  de  tecnologia,  quer  manter  os  softwares  do  avião,  de  forma 
autônoma,  bem  como  a  capacitação  do  parque  industrial  aeroespacial  brasileiro  na 
produção e manutenção de produtos de alta tecnologia. No último dia 19, o governo Bush 
notificou o Congresso norte-americano sobre a possibilidade do país vender ao Brasil um 
lote de 12 caças F16 C/D Block 50. O avião americano estava em desvantagem devido à 
recusa dos EUA em incluir no negócio 48 mísseis AIM 120C AMRAAM (Ar-Ar). Ao Brasil 
só interessa adquirir caças que incluíssem a tecnologia Beyond Visual Range – Além do 
Alcance Visual (BVR),que podem lançar mísseis a até 40 Km de distância do alvo. A nota 
enviada ao Congresso, emitida pela Agência de Defesa, cooperação e Segurança dos 
EUA é necessária para que os parlamentares aprovem a venda.(O Estado de S.Paulo – 
Economia - 23/04/02; Jornal do Brasil – Brasil – 26/04/02)

Blitz   em rodovia apreende armas exclusivas de uso do Exército  
Uma  blitz realizada pela Polícia Rodoviária Federal  na via Dutra (rodovia  que liga os 
estado de S.Paulo e Rio de Janeiro) apreendeu nesta última quarta-feira, armas de uso 
exclusivo do Exército e da Polícia Federal.Em depoimento prestado à polícia, as pessoas 
que  portavam estas  armas  disseram que  vinham de  Salvador  (BA)  para  entregar  as 
armas a um cliente em São Paulo.(Folha de S.Paulo – Cotidiano - 24/04/02)

Senado aprova poder de polícia para guarda municipal
Dois anos após ter sido aprovada em 1o turno, o Senado conclui nesta quarta-feira, a 
votação  da  proposta  de  emenda  constitucional  que  autoriza  guardas  municipais  a 
exercerem função de polícia e que permite à União criar, organizar e manter uma guarda 
nacional. O autor da matéria, Romeu Tuma, falou sobre a reação das Forças Armadas 
contra  a  medida,  tendo  sido  esta,  uma das  causas  da  votação  entre  o  primeiro  e  o 
segundo turno.(O Estado de S.Paulo - Últimas Notícias - 24/04/02)

Cativeiro de empresário seqüestrado tinha material do Exército
A polícia técnica de São José dos Campos (estado de São Paulo) encontrou lonas e 
coletes  utilizados pelo  Exército  nos locais  que serviriam de cativeiro  no seqüestro  do 
comerciante Ronaldo Ferrari,  de Caçapava (região de São José dos Campos),  liberto 
nesta terça-feira à noite.O empresário foi seqüestrado por uma quadrilha liderada por um 
policial militar.(Folha de S.Paulo – Cotidiano - 25/04/02)

Exército, Marinha e Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) encerram combate à dengue 
no estado do Rio de Janeiro
O Ministro da Saúde, Barjas Negri,  anunciou ontem o fim da operação de combate à 
dengue no Rio de Janeiro e a implantação de um sistema nacional de prevenção ao longo 
do ano.  No dia  04  de  maio,  1.300 homens do Exército  e  da  Marinha que estiveram 
engajados na operação no estado encerrarão suas atividades, juntamente com cerca de 



1000 homens da FUNASA que estavam no Rio desde o mês de fevereiro. O estado do 
Rio de Janeiro viveu no verão de 2001/2002 uma das piores epidemias de dengue da sua 
história, e o fim do verão reduziu as ocorrências da doença. (Folha de S.Paulo – Cotidiano 
– 25/04/02, 26/04/02; O Estado de S.Paulo – Geral – 26/04/02)
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