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SIVAM deve apoiar combate a guerrilheiros na Colômbia 
O Ministro das Relações Exteriores, Celso Lafer, anunciou no último dia 20, nos 
Estados Unidos, que a Colômbia poderá aceitar ajuda do Brasil para combater a 
guerrilha, por meio do Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM).  Segundo o 
chanceler, a ajuda foi oferecida também ao Peru, Equador, Bolívia e Venezuela. 
Na semana passada, o presidente Álvaro Uribe manifestou interesse em usar a 
rede de radares brasileira. Segundo o Ministro Lafer, o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso já havia oferecido ajuda a todos os signatários do Tratado de 
Cooperação Amazônica (TCA), objetivando auxiliar no combate aos guerrilheiros; 
pretende-se também que haja um auxílio brasileiro à Colômbia no âmbito 
diplomático, considerando que questões como narcotráfico e guerrilhas são 
problemas internacionais. O Ministro disse que espera que todos os países 
aceitem a ajuda oferecida, pois segundo ele, “o mundo funciona em redes, que 
trabalham para o bem ou para o mal, mas sempre em redes”. (O Estado de S. 
Paulo – Nacional -21/09/02) 
 
Os pontos de convergência dos políticos sobre temas militares 
Após a rodada de entrevistas realizadas por setores das três Forças Armadas com 
os candidatos à presidência do Brasil ao longo da última semana, alguns pontos 
específicos puderam ser definidos como consenso. São os seguintes pontos: a 
continuidade do serviço militar obrigatório a fim de que este se constitua em uma 
opção a mais de inserção social, a necessidade de reaparelhamento das Forças 
Armadas e a execução do projeto do submarino nuclear da Marinha, a compra dos 
novos caça da Força Aérea Brasileira e o fortalecimento da segurança da 
Amazônia. (Jornal do Brasil – Brasil -22/09/02) 
 
 
 



Coluna de O Estado de S. Paulo faz crítica à idéia de prisão de Fernandinho 
Beira-Mar na Ilha das Cobras 
Elio Gaspari, colunista de O Estado de S. Paulo, critica a idéia lançada na última 
semana de enviar o traficante Fernandinho Beira Mar para prisão da Marinha na 
Ilha das Cobras. Ele faz uma descrição do presídio, contando um pouco de sua 
história e mostrando a inviabilidade de manter um traficante como Fernando Beira 
Mar. Segundo o colunista, não se pode transferir aos militares uma questão de 
segurança interna. Além disso, homens do Exército são treinados a matar o 
inimigo em pequeno intervalo de tempo, não sendo, portanto, destinados a tomar 
conta de bandido preso. Ele considera favorável o fato do Ministro da Defesa ter 
se posicionado contra esta idéia. (Élio Gaspari/Folha de São Paulo – Brasil -
22/09/02) 
 
Polícia Federal abrirá arquivos do regime militar 
O ministro da Justiça, Paulo de Tarso Ramos Ribeiro, determinou a abertura dos 
arquivos da Polícia Federal (PF) relativos à época do regime militar no período 2 
de setembro de 1961 a 5 de outubro de 1988 e classificou o ato como "um 
reencontro do Estado com a sociedade". A partir de agora, integrantes da 
Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos do Ministério da Justiça e os 
familiares das vítimas poderão ter "acesso irrestrito" aos documentos do período.  
Grupos de defesa dos direitos humanos avaliam que os documentos podem 
facilitar o trabalho de localização dos corpos dos mortos em confrontos que 
envolveram homens da polícia e das Forças Armadas. Contudo, o presidente da 
Comissão descarta qualquer tipo de conflito com os militares, mesmo porque o 
representante das Forças Armadas na comissão, general Oswaldo Pereira Gomes 
assegurou que estes querem o esclarecimento da questão. Presente à solenidade 
de anúncio da medida, o integrante do grupo “Tortura Nunca Mais” de Goiás, 
Waldomiro Batista, irmão do ex-militante político Marco Antônio Batista, morto 
durante o regime militar, entregou ao ministro da Justiça um documento pedindo 
que o presidente Fernando Henrique Cardoso edite uma Medida Provisória 
ampliando a Lei 10.536, de 14 de agosto deste ano. Ele quer incluir na lista dos 
indenizados os parentes dos que morreram em guerrilha urbana, confrontos de 
rua e passeatas ou que se suicidaram em decorrência de perseguição política. (O 
Estado de São Paulo – Agência Estado – 23/09/02; Folha de São Paulo – Brasil – 
24/09/02; O Estado de São Paulo – Nacional – 24/09/02; O Globo – O País – 
24/09/02; Jornal do Brasil – Brasil – 24/09/02) 
 
 
Ministro das Relações Exteriores nega plano sobre base militar dos EUA no Brasil 
O chanceler brasileiro, Celso Lafer, negou que existam planos para estabelecer 
uma base militar norte-americana no nordeste do Brasil, em entrevista coletiva 
concedida ao término de sua visita oficial a Cuba. “Posso afirmar categoricamente 
que não recebi nenhuma indicação dessa natureza sobre uma base norte-
americana no nordeste do Brasil” afirmou e acrescentou "não parece conveniente 
ou razoável uma discussão nesse sentido. Não está na agenda diplomática nem 
do Brasil nem dos Estados Unidos". (Folha de São Paulo – Mundo – 24/09/02) 
 



 
Exército testa foguetes no litoral de São Paulo 
O Exército promoveu na unidade da Fortaleza de Itaipu, em Praia Grande (litoral 
de São Paulo), exercício de disparo de foguetes do sistema Astros 2, equipamento 
de artilharia de fabricação nacional usado pelas forças iraquianas na Guerra do 
Golfo, em 1991. Segundo o coronel Hélio Chagas de Macedo Júnior, da 5ª Seção 
do Comando Militar do Sudeste, os exercícios de tiro com foguetes reais ocorrem 
uma vez por ano nas cinco unidades do Exército no país que dispõem de baterias 
do sistema Astros 2. Os 30 disparos foram efetuados entre 17 km e 40 km mar 
adentro, a partir da praia interna da área militar. De acordo com o capitão André 
Luiz Guida Santos, da Fortaleza de Itaipu, o Astros 2 é o equipamento de artilharia 
de maior poder de destruição que o Exército possui. O sistema Astros 2 é 
fabricado pela empresa de material bélico Avibras, de São José dos Campos (SP). 
(Folha de São Paulo – Brasil – 26/09/02) 
 
SIVAM já ajudou a encontrar pistas de vôo clandestinas 
Parte do Sistema de Vigilância da Amazônia (Sivam) já está funcionando na 
Região Norte. A informação foi divulgada pelo brigadeiro-do-ar Teomar Fonseca 
Quírico, presidente da comissão do projeto Sivam, durante o encontro mensal dos 
militares da Aeronáutica no Instituto Histórico Cultural da força, no Rio de Janeiro. 
Segundo ele, o Centro Regional de Vigilância de Manaus, que vem operando com 
17 radares e três aviões, já ajudou a monitorar incêndios e a descobrir pistas 
clandestinas de aviões que seriam usadas por traficantes de drogas. O projeto de 
implantação do Sivam foi avaliado em US$ 1,395 bilhão. Cerca de 80% dos 
recursos foram gastos.O brigadeiro Quírico contou que já foram adquiridos 300 
equipamentos de rádio, incluindo lap tops, 940 computadores e 14 detectores de 
raios. Estão sendo instaladas 60 estações de meteorologia, 200 plataformas para 
coletas de dados da chuva e da qualidade da água e três sensores para monitorar 
rádios. O tenente-brigadeiro-do-ar Octávio Júlio Moreira Lima, diretor do Instituto 
Cultural, elogiou o Sivam, dizendo que todos os brasileiros deveriam conhecer o 
projeto. O encontro mensal teve ainda a participação do coronel aviador Celso 
Paulino Silva, que falou sobre o quarto volume da “História da Aeronáutica”. O 
livro conta a história da criação do ministério. (O Globo – O País – 26/09/02) 
 
Militar da reserva analisa importância de dissuasão nuclear 
O coronel-aviador da reserva, Dion de Assis Távora, faz uma análise, no caderno 
Opinião do jornal O Globo, sobre a importância do poder nuclear como forma de 
dissuasão no mundo atual. Segundo ele, seria necessário que o Brasil avaliasse 
as vantagens de se investir na construção de um artefato atômico e nos meios de 
lançamento dos mesmos porque, dessa maneira, o país poderia encontrar-se em 
melhores condições para defender seus interesses. Pois, como a autor afirma, os 
Estados Unidos ou qualquer outra potência atômica não irão atacar os países que 
tiverem capacidade de retaliação nuclear. Quando afirma que a adesão brasileira 
ao Pacto de Não Proliferação de Armas Nucleares nos tornou vulneráveis e 
frágeis diante das ameaças à integridade e conservação de nosso território, o 
coronel se refere à falta absoluta de meios para reagir e ao nulo poder de 
dissuasão nuclear do Brasil. (O Globo – Opinião – 26/09/02) 



Tropas do Exército vão fiscalizar eleições no Rio Grande do Norte 
As tropas do Exército serão convocadas para acompanhar as eleições em 
municípios do Estado do Rio Grande do Norte, pois os juizes eleitorais temem que 
atos de violência possam causar problemas no dia da votação. Os soldados 
deverão atuar em oito municípios: Caicó, Serra Negra do Norte, Macau, Areia 
Branca, Mossoró, Apodi e Caraúbas, além da capital Natal. Os juizes eleitorais 
desses municípios manifestaram sua preocupação com relação à segurança do 
pleito, já que todas as cidades mencionadas são conhecidas pelos altos índices de 
criminalidade que exibem em relação ao resto do Estado. A requisição dos juizes 
já foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e agora caberá à Justiça 
Eleitoral do Rio Grande do Norte negociar com o comando do Exército como será 
feita a operação e quantos homens serão deslocados. (Folha de São Paulo - 
Brasil - 26/09/02) 
 
Coluna do jornal O Globo pede participação das Forças Armadas diante da 
"falência" do Estado 
A coluna Opinião do jornal O Globo publicou um artigo do escritor Jason Tércio no 
qual ele analisa o problema do crescimento da violência e da criminalidade no 
Brasil, tendo em vista o que Tércio chama de "falência" do Estado, já que, 
segundo o escritor, este não cumpre mais com suas atribuições básicas. O artigo 
defende que as Forças Armadas participem do combate à violência e critica a 
posição destas, que se negam a sequer prestar colaboração logística para a 
repressão de criminosos. Para o autor, a criminalidade poderia ser reduzida ao 
nível tolerável mediante um plano nacional de segurança pública que contasse 
com a contribuição do conhecimento logístico das Forças Armadas no combate à 
entrada de armas e drogas pela fronteira. (O Globo - Opinião - 27/09/02) 
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