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1–  Ordem dos  Advogados  do  Brasil  solicita  investigação  sobre  destruição  de 
documentos referentes à Guerrilha do Araguaia
2- Brasil e Argentina devem assinar acordo de defesa que prevê ações militares 
conjuntas 

1–  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil  solicita  investigação  sobre  destruição  de 
documentos referentes à Guerrilha do Araguaia
Segundo os jornais Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e Jornal do Brasil, a 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) encaminhará ao Supremo Tribunal Militar 
notícia-crime para investigar quem foram os responsáveis pelo desaparecimento e 
destruição de documentos dos serviços secretos das Forças Armados referentes à 
Guerrilha do Araguaia, que resultou na eliminação, durante a década de 1970, do 
movimento armado organizado pelo  Partido Comunista do Brasil  no estado do 
Pará.  Para o conselheiro  da OAB,  Nélio  Machado,  o  desaparecimento  de tais 
documentos representa “uma tentativa de se apagar da história do país algo de 
escabroso que efetivamente ocorreu, com violências, sevícias, torturas e mortes”. 
Machado analisou que a Lei de Anistia, de agosto de 1979, não se aplica a esse 
caso,  tendo  em  vista  que  não  se  sabe  ao  certo  a  data  em  que  ocorreu  o 
desaparecimento dos documentos.   (Folha de S. Paulo – Brasil  – 19/02/08;  O 
Estado de S. Paulo – Nacional – 19/02/08; Jornal do Brasil – País – 19/02/08).

2-  Brasil e Argentina devem assinar acordo de defesa que prevê ações militares 
conjuntas
Conforme noticiou o jornal  Folha de S. Paulo,  o presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva visitou Buenos Aires nos dias 21 e 22/02/08 a fim de estreitar ainda mais a 
relação estratégica entre Brasil e Argentina. O presidente brasileiro e a presidente 
argentina, Cristina Fernández Kirchner, devem assinar o “Convênio de Produção 
para  a Defesa”,  acordo que prevê  ações  conjuntas  na  área  militar,  como,  por 
exemplo, a cooperação espacial, com projeto para o lançamento de um satélite de 
monitoramento das regiões costeiras de ambos países. Além disso, prevê-se a 
produção  binacional  de  um veículo  militar  leve  aerotransportado.  (Folha  de  S. 
Paulo – Dinheiro – 21/02/08).  

SITES DE REFERÊNCIA:

Folha de S. Paulo – www.folhaonline.com.br
Jornal do Brasil – www.jb.com.br
O Estado de S. Paulo – www.estadão.com.br



*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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PIBIC/CNPq);  Érica  Winand  (Supervisora,  doutoranda  em  História,  bolsista 
FAPESP);  Juliana  de  Paula  Bigatão  (Redatora,  mestranda  em  Relações 
Internacionais  e  bolsista  FAPESP);  Sthéfane  Torres  (Redatora,  graduanda  em 
Relações  Internacionais),  Tiago  Salgado  (Redator,  graduando  em  História)  e 
Victor Missiato (Redator, graduando em História; bolsista PIBIC/CNPq).
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