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1- Brasil tenta negociar projeto em parceria com a NASA
2- Escassez de verba causa situação crítica nos quadros do Exército
3- Fernando Henrique Cardoso fala sobre a crise orçamentária das Forças Armadas
4- Mulheres poderão pilotar avião da Força Aérea Brasileira
5- O candidato à presidência do Brasil, Ciro Gomes, se reúne com militares.
6- Jornal norte-americano “New York Times" faz críticas ao Brasil
7- Missão federal deixará o Espírito Santo caso não receba verbas
8- Ocorrem em Belém, estado do Pará, seminário e passeata contra a utilização norte-
americana da Base de Alcântara. 

Brasil tenta negociar projeto em parceria com a NASA
Uma missão brasileira vai aos Estados Unidos este mês para tentar negociar com a NASA a 
permanência do Brasil no projeto da Estação Espacial Internacional (ISS, Sigla em inglês), 
informou nesta segunda-feira o ministro da Ciência e Tecnologia, Ronaldo Sardenberg. O 
país corre o risco de ser afastado do programa se não conseguir cumprir prazo para entrega 
de seis conjuntos de equipamentos. A ameaça de afastamento do Brasil do programa veio 
por meio de uma carta do administrador da NASA, Sean O´Keefe ao ministro Sadenberg em 
junho. Por meio da carta, cobrava-se uma previsão do Brasil para prazo do fornecimento do 
equipamento “express pallet”  para cumprir  o cronograma de lançamento em 2.006. Se o 
Brasil  não  fizesse  esta  previsão,  o  equipamento  seria  encomendado  a  indústrias  norte-
americanas. O Ministro diz que apesar do interesse do Brasil em participar do programa, há 
de  se  adaptar  o  fornecimento  de  equipamentos  segundo  a  realidade  orçamentária  do 
país.Ele ressalta a importância do programa para o país,  mencionando vantagens como: 
competência  reconhecida  nesta  área e  direito  de  participar  de  experiências  científicas  a 
bordo da estação, além da garantia de um convite para o major da Aeronáutica, Marcos 
Pontes, receber treinamento na NASA como astronauta. (O Estado de S. Paulo- Agência 
Estado-05/08/02)

Escassez de verba causa situação crítica nos quadros do Exército
Na quarta-feira passada, o Exército pôs em prática a medida de contenção de despesas 
mais visível: dispensou 44 mil recrutas alistados pelo serviço militar obrigatório no início do 
ano. As Forças Armadas sofreram bloqueio de 42% do orçamento previsto para o ano de 
2.002.  Para  se  adequar  ao  corte,  adotaram  medidas  consideradas  drásticas,  como  a 
suspensão das refeições em algumas unidades e o cancelamento de obras. O presidente do 
clube militar, general Luiz Gonzaga Lessa, criticou a medida, dizendo que é preciso ter uma 
tropa preparada e que liberar prematuramente um soldado causa lacunas na sua formação. 
No dia-a-dia dos militares, a situação também está sendo sentida. Para tentar compensar a 
perda de poder  aquisitivo,  funcionários e militares de patentes mais baixas  apelam para 
outros meios de sobrevivência  fora do expediente.  Em quase todas as ruas do conjunto 
habitacional  onde  vivem  civis  e  militares  que  pagam  taxa  de  ocupação  à  Fundação 



Habitacional  do  Exército,  é  comum  encontrar  placas  anunciando  venda  de  picolés, 
salgadinhos, corte de cabelos, etc. (Folha de S. Paulo-Brasil-05/08/02).

Fernando Henrique Cardoso fala sobre a crise orçamentária das Forças Armadas. 
Durante a apresentação dos oficiais-generais no Palácio do Planalto, ocorrida no último dia 
oito,  o  presidente  Fernando Henrique Cardoso,  fez  referência  às dificuldades financeiras 
enfrentadas pelas Forças Armadas brasileiras e agradeceu aos militares pela manutenção 
das atividades. Durante a cerimônia de apresentação dos estagiários da Escola Superior de 
Guerra,  o  presidente  afirmou  que  a  pequena  margem  de  manobra  do  Orçamento  pelo 
governo limita sua ação e deixa pouca opção ao contingenciamento de verbas. Segundo ele, 
a crise cambial é responsável por estes cortes. O Ministério da Defesa foi uma das pastas 
mais  atingidas  pelo  bloqueio  de  recursos  feito  para  compensar  eventuais  perdas  na 
arrecadação  da  Contribuição  Provisória  sobre  Movimentações  Financeiras  (CPMF).O 
presidente disse que apesar da redução do ritmo de crescimento mundial e da aversão ao 
risco, o país não perdeu a capacidade de enfrentar desafios, citando a exemplo disto, o início 
parcial da operação do Sistema Integrado de Vigilância da Amazônia (SIVAM). Dentre os 
oficiais homenageados, estava o general Alberto Cardoso, ministro-chefe do Gabinete da 
Segurança Institucional que foi promovido a general-de-exército quatro estrelas, posto mais 
alto  da  carreira  militar.  Fernando  Henrique  se  referiu  ao  general  como um “colaborador 
incansável  do governo e do país”.  (Folha de São Paulo-Brasil-09/08/02; Jornal  do Brasil-
Brasil-09/08/02; Correio Braziliense-Brasil-09/08/02).

Mulheres poderão pilotar aviões da Força Aérea Brasileira
Dentro  de  pouco  tempo,  as  mulheres  poderão  pilotar  aviões  militares  da  Força  Aérea 
Brasileira (FAB) e futuramente poderão assumir o Comando Geral da Aeronáutica. As duas 
possibilidades foram abertas por uma portaria do Comandante da Aeronáutica Carlos de 
Almeida Baptista,  publicada  na última quarta-feira  no  Diário  Oficial  da  União.  A  portaria 
autorizou a abertura de 20 vagas para as candidatas ao Curso de Formação de Oficiais da 
Academia da Força de Pirassununga, interior do estado de São Paulo. A Aeronáutica foi a 
primeira  força  brasileira  a  admitir  mulheres  como oficiais  em uma Academia  militar,  em 
1.996. No entanto, até agora a participação feminina estava restrita à área de intendência, ou 
seja,  o quadro de oficiais que cuida da parte administrativa e financeira da Força. Já foi 
anunciado  o  primeiro  concurso  para  o  ingresso  de  mulheres  no  quadro  de  pilotos  da 
corporação. A partir de 2007, 20 mulheres poderão assumir o comando do Boeing 737 e de 
todos  os  outros  aviões  militares,  incluindo  caças,  da  Força  Aérea  Brasileira  (FAB).As 
candidatas devem ser solteiras, ter no mínimo 1,60m de altura e peso compatível com a 
estatura. O veto à gravidez e ao casamento está incluído nas instruções do concurso. As 
selecionadas no concurso para piloto irão se juntar as 1,3 mil mulheres que já fazem parte do 
quadro da Aeronáutica. A FAB abriu as portas à participação feminina em 1981. Em 1996, foi 
selecionada a primeira turma de mulheres que seria formada em uma academia militar. As 
aprovadas foram incorporadas nas áreas administrativa e financeira da FAB. Os salários 
serão iguais aos dos homens e, a partir do próximo ano, homens e mulheres irão disputar 
juntos as vagas para oficial aviador. (O Estado de S. Paulo- Agência Estado- 03/08/02, O 
Globo- O País- 06/08/02).



O candidato à presidência do Brasil, Ciro Gomes, se reúne com militares.
O candidato à presidência  do Brasil  pelo  Partido  Popular  Socialista  (PPS),  Ciro  Gomes, 
reuniu-se com oficiais do Exército e da Aeronáutica para ouvir a insatisfação dos militares. 
Ouviu também uma proposta do deputado do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Antônio 
Fleury Filho, de implantar o serviço militar voluntário das Forças Armadas, já que todos os 
anos,  1,2  milhão  de  jovens  se  alistam  para  o  serviço  militar,  mas  apenas  90  mil  são 
convocados devido às restrições orçamentárias.Há pesquisas que mostram que 63% dos 
alistados gostariam de servir, portanto, não há o risco de o serviço voluntário desaperceber 
os quartéis de recrutas.Os coordenadores do programa de Ciro Gomes se encontrarão ainda 
em agosto com direções dos Clubes da Marinha e da Aeronáutica, segundo uma fonte da 
cúpula da Frente Trabalhista.Ciro Gomes critica também a concorrência internacional para a 
Força  Aérea  Brasileira  (FAB),  dizendo  não  há  porque  recorrer  à  compra  de  caças 
estrangeiros,  bastando,  para  ele,  aproveitar  a  capacidade  da  Empresa  Brasileira  de 
Aeronáutica (EMBRAER). (Jornal do Brasil- Brasil- 05/08/02).  

Missão federal deixará o Espírito Santo caso não receba verbas
A Missão federal formada para combater o crime organizado no estado do Espírito Santo 
ameaça  deixar  o  Estado  caso  não  receba  dinheiro  para  despesas  com  alimentação  e 
hospedagem. O prazo dado pelos oficiais é até a próxima terça-feira, quando a convocação 
da  missão  completa  trinta  dias.O  grupo  foi  formado  pelo  Ministério  da  Justiça  após  o 
arquivamento do pedido de intervenção federal feito pela Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB).  A  missão conta  com cinqüenta  agentes  federais,  cinco  delegados  e  dois  peritos 
criminais. (Folha de São Paulo-Brasil -09/08/02.).

Ocorrem  em  Belém,  estado  do  Pará,  seminário  e  passeata  contra  a  utilização  norte-
americana da Base de Alcântara. 
Houve nesta última quinta-feira, em Belém, estado do Pará, um seminário e uma passeata, 
protestando  a  utilização  dos  Estados  Unidos  da  Base  de  Lançamento  de  Mísseis  de 
Alcântara,  no estado do Maranhão.  O candidato à presidência  do Brasil,  José Maria  de 
Almeida (Zé Maria) do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) participou de 
ambos os eventos.(Jornal do Brasil-Tempo Real-08/08/02.).
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