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1 - Concorrência acirrada
2 - Exército põe no ar a rádio Verde-Oliva FM
3 - Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprova autorização 
para empréstimos à Aeronáutica
4 – Ministro da Justiça quer criar uma “força-tarefa” para combater 
crime organizado no Rio de Janeiro
5  –  Tem início  o  processo  de  julgamento  dos  policiais  militares 
envolvidos no massacre de Eldorado de Carajás
6 – Brigada militar será utilizada em desocupação de fazenda no 
Rio Grande do Sul

Concorrência acirrada
Está  acirrada  a  concorrência  para  o  fornecimento  de  doze  aviões  caças 
supersônicos para a Força Aérea Brasileira (FAB). Eles irão substituir os vinte 
aviões  “Mirage  III”  baseados  em Anápolis,  estado  de  Goiás.  Participam da 
disputa  os  aviões  Embraer  –  Dessault  Mirage  2.000  (franco-brasileiros),  os 
Lockheed Martin  F16-C Viper  (norte-americanos),  os  Avibrás-Sukhoy SU-35 
(russo-brasileiros),  os  Mig  29-S  (russos)  e  os  Gripen  do  consórcio  sueco-
britânico British Aerospace-Saab. Os grupos estão oferecendo vantagens de 
todos os tipos, desde peças de reposição gratuitas até participação em projetos 
de mísseis. A Força Aérea francesa mandou uma esquadrilha de oito caças 
Mirage  2.000S  novos  para  participar  da  Operação  Cruzeiro  do  Sul  (uma 
simulação militar  ocorrida recentemente no sul  do Brasil).  Foram realizados 
exercícios  sobre  os  estados  de  Rio  de  Grande  do  Sul,  Santa  Catarina  e 
Paraná. (Correio Braziliense - Brasil- 11/05/02)

Exército põe no ar a rádio Verde-Oliva FM
O Exército pôs no ar sua primeira estação de rádio e deu o primeiro passo em 
um  projeto  que  começou  a  ser  elaborado  em  1999,  que  pretende  criar  o 
Sistema  Nacional  Rádio  Verde-Oliva,  com  FMs  e  Ams  afiliadas  e 
retransmissoras por todo o país. A autorização para a instalação da emissora, 
dada  pelo  Ministério  das  Comunicações  à  Fundação  Cultural  do  Exército 
Brasileiro, e publicada no “Diário Oficial” da União de segunda-feira. Além de 
música,  a  programação  vai  conter  informações  sobre  consciência 
cívica.Segundo o tenente-coronel Roberto Itamar, assessor de Planejamento e 
Marketing  do  Exército  e  coordenador  da  rádio,  pretende-se  estimular  o 
patriotismo, objetivo semelhante ao das extintas aulas de Educação Moral e 
Cívica e Organização Social  e Política Brasileira, ministradas aos alunos do 
Ensino Fundamental. (Folha de S. Paulo - Ilustrada- 15/05/02)

Comissão  de  Assuntos  Econômicos  (CAE)  aprova  autorização  para 
empréstimos à Aeronáutica
A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, na sessão 
encerrada  nesta  quarta-feira,  autorização  para  que  a  Aeronáutica  obtenha 



empréstimo de U$$ 167 milhões para a modernização da frota de aviões. Em 
outra votação, a CAE autorizou o Banco Central (BC) e a Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) a contraírem empréstimos de U$$ 14,4 milhões do Banco 
Mundial  (BIRD)  para  o  Programa de  Aperfeiçoamento  dos Instrumentos  de 
Atuação (PROAT-2). (Estado de S.Paulo - Agência Estado -15/05/02)

Ministro  da  Justiça  quer  criar  uma  “força-tarefa”  para  combater  crime 
organizado no Rio de Janeiro
O ministro da Justiça, Miguel Reale Junior, disse nesta quinta-feira (16/05) em 
Brasília que está constituindo uma força-tarefa para “conter a violência” no Rio. 
O  grupo  terá  representantes  das  Polícias  Federal,  Rodoviária  Federal, 
Estadual, Receita Federal, Ministério Público e das Forças Armadas. Segundo 
ele, “será feito um trabalho de inteligência com relação ao crime organizado”. 
Apesar das declarações do ministro e da reunião que teve com representantes 
do Exército,  da Marinha e Aeronáutica,  a governadora do Rio,  Benedita da 
Silva não quis confirmar a criação da força-tarefa,  e  afirmou que não há a 
necessidade da mesma. Contudo,  ela não descarta a possibilidade de uma 
parceria  entre  as  Polícias  Civil,  Militar  e  Federal.  Para  o  secretário  de 
Segurança Pública  do  Rio  de  Janeiro,  Roberto  Aguiar,  o  papel  das  Forças 
Armadas deve limitar-se ao apoio logístico e de treinamento, não estendendo 
sua  participação  em  tarefas  ostensivas  na  cidade.  Miguel  Reale  afirmou 
também que em princípio a força-tarefa será restrita ao Rio de Janeiro, mas 
que  a  iniciativa  poderá  ser  levada  a  outros  Estados  do  Brasil.  Está  sendo 
estudado iniciar,  em junho,  grupos de trabalho  nos estados de  São Paulo, 
Paraná e Mato  Grosso do Sul,  visando a repressão a roubo de cargas.  O 
governo  brasileiro  passou  a  considerar  a  criação  de  uma  força-tarefa 
interinstitucional  a  partir  de  um atentado ocorrido  nesta  terça-feira  contra  o 
prédio onde funcionam a Secretaria de Direitos Humanos e o Departamento 
Geral do Sistema Penitenciário (Desipe) no Rio de Janeiro.  (O Globo – Plantão 
– 16/05/02;  O Estado de S.Paulo – Cidades e Últimas Notícias -  17/05/02; 
Jornal do Brasil – Brasil – 17/05/02; Correio Braziliense – Brasil -17/05/02)

Tem  início  o  processo  de  julgamento  dos  policiais  militares  envolvidos  no 
massacre de Eldorado de Carajás
Teve  início  nesta  terça-feira  (14/05)  o  julgamento  dos  policiais  militares 
envolvidos  no  massacre  de  Eldorado  de  Carajás,  como  ficou  conhecido  o 
conflito entre policiais militares e integrantes do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra (MST), que resultou na morte de 19 sem-terra, em 17 de 
abril de 1996. Neste primeiro dia de julgamento foi condenado a 218 anos de 
detenção – 12 anos para cada sem-terra  morto – o  coronel  Mário Pantoja, 
comandante da tropa que participou da operação de desocupação da estrada 
PA – 150, no sul do estado do Pará. Um segundo oficial foi julgado, o capitão 
Raimundo  Almendra  Lameira,  que  fora  absolvido  por  falta  de  provas.  Na 
próxima terça-feira deverá ocorrer o julgamento do terceiro oficial envolvido no 
confronto,  o  major  José  Maria  de  Oliveira.  A  segunda  sessão  de  júri  foi 
marcada para o próximo dia 27; serão julgados 17 policiais militares, sendo 12 
sargentos, quatro tenentes e um cabo da Polícia Militar. Na terceira sessão, 
marcada  para  o  dia  10  de  junho,  serão  julgados  129  policiais  militares.  O 
comandante condenado poderá recorrer da sentença em liberdade por ser réu 
primário e possuir bons antecedentes; mesmo que seja levado à prisão, Mário 



Pantoja deverá cumprir até 30 anos de reclusão, tempo máximo previsto no 
código penal  brasileiro.(Folha de S.Paulo – Brasil  – 16/05/02;  O Estado de 
S.Paulo – Nacional – 17/05/02)

Brigada militar será utilizada em desocupação de fazenda no Rio Grande do 
Sul
A Brigada Militar do Rio Grande do Sul se prepara para realizar a desocupação 
da Fazenda Invernada, em Hulha Negra, a 500 km de Porto Alegre (estado do 
Rio  Grande  do  Sul),  sob  ameaça  de  resistência  dos  800  integrantes  do 
Movimento  dos  Trabalhadores  Rurais  Sem-Terra  (MST)  que  se  encontram 
acampados no local.  Preocupado com a situação tensa do local,  o  coronel 
Cláudio  Afonso  Gonçalves  solicitou  que  uma  ambulância  da  Secretaria 
Estadual da Saúde acompanhasse a tropa na operação. (O Estado de S.Paulo 
– Nacional – 17/05/02)

Sites de Referência:

Correio Braziliense: www.correioweb.com.br 

Folha de São Paulo: www.folhaonline.com.br

Jornal do Brasil: www.jb.com.br

O Estado de S. Paulo: www.estadao.com.br

O Globo: www.oglobo.com.br
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