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1 - Ministro da Defesa defende a iniciativa de renegociar caças
2 - Navio da Marinha será vitrine de produtos nacionais
3  -  Candidato à Presidência  de República  afirma que Fernando Henrique foi  “agente 
inibidor” da política externa brasileira e promete valorizar as Forças Armadas
4 - Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania comunica prazo final  para pedido de 
indenizações das vítimas de tortura
5 - Presidente Fernando Henrique Cardoso faz discurso em defesa da democracia e exige 
“tolerância zero” para o crime e droga
6 - Exército treina soldados para auxiliar no combate à dengue no estado de Sergipe
7 - Candidato à Presidência da República busca votos entre os militares
8 - Julgamento do massacre de Eldorado dos Carajás entra em sua fase final  com a 
absolvição de mais quatro policiais militares

Ministro da Defesa defende a iniciativa de renegociar caças
O Ministro  da  Defesa Geraldo  Quintão  justificou  a decisão de negociar  novamente  a 
licitação aberta  para a compra de caças para a Aeronáutica,  alegando que é preciso 
repensar as ofertas de compensação feita pelas empresas proponentes ao Brasil. Este 
procedimento de compensação, chamado off-set, é usual em negociações deste tipo.Os 
representantes foram reunidos nesta última quarta-feira,  sob presidência do brigadeiro 
Aprígio Eduardo de Moura Azevedo, no intuito de explicar com clareza e transparência 
como farão a transferência de tecnologia para o Brasil. A previsão é de que até o mês de 
agosto  seja  anunciada  a  empresa  vencedora.  (O  Estado  de  S.  Paulo  –  Nacional  - 
16/06/02)

Navio da Marinha será vitrine de produtos nacionais
Os  Ministérios  da  Marinha  e  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior  vão 
realizar uma feira flutuante nos próximos seis meses, como parte da política nacional de 
promoção dos produtos brasileiros no exterior. O Navio Escola Brasil zarpa na segunda-
feira  de Niterói  (no estado do Rio de Janeiro)  rumo a quatorze portos internacionais, 
levando uma variada mostra de produtos nacionais. A embarcação será uma espécie de 
“embaixada  brasileira  flutuante”  que  até  o  dia  20  de  novembro  visitará  os  países  da 
Europa e das Américas. (O Estado de S. Paulo - Agência Estado -19/06/02; Jornal do 
Brasil – Rio -18/06/02)

Candidato à Presidência de República afirma que Fernando Henrique foi “agente inibidor” 
da política externa brasileira e promete valorizar as Forças Armadas
O candidato à Presidência pelo Partido dos Trabalhadores (PT) Luís Inácio Lula da Silva 
afirmou ontem (19) à Comissão de Relações Exteriores da Câmara, quando apresentou 
suas propostas de política e comércio exterior, que será “mais impetuoso” que o atual 
governo  nas  negociações  externas  e  quer  ser  o  presidente  brasileiro  que  mais  fará 
acordos internacionais. Lula afirmou ainda que a opção de Fernando Henrique Cardoso 
pela  diplomacia  presidencial  relegou  o  Ministério  das  Relações  Exteriores  a  funções 
burocráticas, constituindo um “agente inibidor” da política externa brasileira. O candidato 
prometeu valorizar as Forças Armadas garantindo o acesso destas à tecnologia de ponta 
e  realizando  melhoria  salarial,  e  teceu  críticas  indiretas  ao  atual  Ministro  da  Defesa, 
Geraldo Quintão. Segundo Lula, “o cargo de Ministro da Defesa foi  sendo diminuído”. 
Para Lula, o cargo “tem de ser ocupado por alguém que, em termos de competência e 



ética,  esteja  acima  da  média  nacional”.  O  candidato  prometeu  honrar  os  contratos 
assinados até 31 de dezembro de 2002, mas disse que, se até o fim deste governo o 
acordo para a utilização da Base de Lançamento de Foguetes de Alcântara (MA) não for 
concluído,  os  termos  do  contrato  serão  modificados.  (Folha  de  S.Paulo  –  Brasil  – 
20/06/2002; O Globo – O país – 20/06/02)

Secretaria  da  Justiça  e  Defesa  da  Cidadania  comunica  prazo  final  para  pedido  de 
indenizações das vítimas de tortura
A Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Governo do Estado de São Paulo 
publicou ontem (19) um comunicado alertando os ex-presos políticos, torturados em São 
Paulo durante o regime militar, sobre o limite do prazo para o encaminhamento do pedido 
de  indenizações.  O  prazo  expira  em  8  de  julho  próximo  e  a  secretaria  fornece, 
gratuitamente, cópias do requerimento e a lista da documentação necessária para dar 
entrada ao pedido. O valor das indenizações não será inferior e R$ 3,9 mil, nem superior 
a R$ 39 mil, conforme regulamentação da Lei Estadual nº 10.726. (O Estado de S.Paulo – 
Geral – 20/06/02)

Presidente Fernando Henrique Cardoso faz discurso em defesa da democracia e exige 
“tolerância zero” para o crime e droga
Em discurso  proferido  em cerimônia  da  Semana Antidrogas,  realizada  em Brasília,  o 
Presidente Fernando Henrique Cardoso classificou as drogas e a violência como as duas 
maiores preocupações do País, exigindo “tolerância zero” a todo tipo de transgressão. 
Fernando Henrique afirmou que “nós temos de acreditar na democracia e, portanto, no 
estado de direito e não existe estado de direito quando se tem, todo dia, a desobediência 
à lei, seja nos caso graves ou nos que parecem menos graves, mas, na verdade, vão 
corroendo os valores fundamentais da cidadania”. A semana contou com a presença do 
Ministro Chefe do Gabinete de Segurança Institucional,  General  Alberto Cardoso, que 
publicou uma pesquisa sobre o consumo de drogas no país.  (O Estado de S.Paulo – 
Cidades – 20/06/02)

Exército treina soldados para auxiliar no combate à dengue no estado de Sergipe
Atendendo a uma solicitação do prefeito de Aracaju (estado de Sergipe, região nordeste 
do Brasil) Marcelo Deda, o comando do 28º Batalhão de Caçadores, organização militar 
do Exército em Sergipe, colocou à disposição 300 soldados para auxiliar os agentes de 
saúde no combate ao  aedes aegypti,  o mosquito transmissor da dengue. Os soldados 
deverão trabalhar  nesta  tarefa  até  o mês de agosto.  (O Globo – Plantão  -  O país  – 
20/06/02)

Candidato à Presidência da República busca votos entre os militares
O candidato à Presidência da República pelo Partido Popular Socialista (PPS) - herdeiro 
do Partido Comunista Brasileiro (PCB) - Ciro Gomes conversou por duas vezes com o 
parlamentar  representante da bancada militar  no Congresso,  deputado Jair  Bolsonaro 
(PPB-RJ). Ciro se reuniu, ainda, reservadamente com oficiais da ativa para discutir uma 
política de Defesa Nacional.  Até o fim do mês os dois lados querem tornar pública a 
possível aproximação entre o PPS e os militares. A aproximação, considerada impossível 
há 20 anos,  resultou do que os militares criticam como o “sucateamento” das Forças 
Armadas, pois as duas partes convergem na necessidade de atenção especial para as 
Forças  Armadas.  Os  votos  dos  militares  representam um universo  de  cerca  de  dois 
milhões de eleitores. Ciro Gomes recebeu as reivindicações dos militares, dentre elas a 
de que o Ministro da Defesa seja alguém que conheça e preserve as Forças Armadas. 
(Jornal do Brasil – Brasil – 21/06/02)



Julgamento  do  massacre  de  Eldorado  dos  Carajás  entra  em  sua  fase  final  com  a 
absolvição de mais quatro policiais militares
Quatro policias militares acusados de co-autoria do massacre de Eldorado dos Carajás, 
quando foram mortos 19 trabalhadores rurais sem-terra foram absolvidos hoje (21) na 
última sessão do julgamento de 155 integrantes da Polícia Militar do Pará envolvidos no 
conflito.  A certeza da impunidade dos réus foi  reforçada com a absolvição dos quatro 
policiais,  pois  dos  155 acusados,  somente  dois  foram condenados:  o  tenente-coronel 
Mário Pantoja (228 anos de prisão) e o major José Maria Oliveira (158 anos de prisão). 
Os dois, porém, recorrem da sentença em liberdade. A acusação espera que o colégio de 
desembargadores do Tribunal de Justiça (TJ) aceite as apelações para a realização de 
um novo julgamento. O julgamento teve início em 14 de maio e era considerado o maior 
julgamento da História do país.(Jornal do Brasil – Brasil – 20/06/02; O Globo – Plantão – 
O país – 20/06/02; Folha de S.Paulo – Brasil – 20/06/02)
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