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1 - Exercício militar mostra situação precária das Forças Armadas brasileiras 
2 - Partido dos Trabalhadores e General Alberto Cardoso iniciam transição 
3 - Estados Unidos interferem na venda de aviões brasileiros à Colômbia 
4 – Prefeitura de Foz do Iguaçu estuda processar a rede CNN 
5 - Coluna analisa a necessidade do resgate do tema da defesa nacional 
6 - Protesto na base de Alcântara 
 
Exercício militar mostra situação precária das Forças Armadas brasileiras 
 O exercício militar que está sendo realizado no Sul do País, denominado OPERAER 
2002 serviu para mostrar as deficiências que precisam ser corrigidas na Força Aérea 
Brasileira (FAB). A avaliação é do comandante-geral do Ar, brigadeiro José Carlos 
Pereira, responsável pelo treinamento. Ao fazer um balanço do exercício, ele lamentou 
as dificuldades técnicas e financeiras que estão sendo enfrentadas pela Força Aérea 
Brasileira (FAB) e defendeu a necessidade de liberação de recursos de forma 
continuada para as Forças Armadas, para o planejamento de suas operações. O 
comandante-geral do Ar, que defende a necessidade de regulamentação da Lei do 
Abate, acha que exercícios como estes servem para dissuadir a ação de traficantes e 
de aventureiros em todo o País. Diariamente, segundo ele, cinco ou seis aviões 
irregulares invadem o espaço aéreo brasileiro: "a Lei do Abate seria uma arma pelo 
menos para inibir as invasões", disse, ao acrescentar que a grande ameaça ao Brasil 
hoje é o narcotráfico. Justamente pela carência de recursos e a falta de regularidade na 
liberação das verbas, desde 1991 não é realizada uma operação desse porte. Apesar 
de orçados em R$ 5 bilhões, estes exercícios, de acordo com o brigadeiro, devem ser 
realizados anualmente. O brigadeiro José Carlos é um militar com trânsito no Partido 
dos Trabalhadores (PT), tendo, por isso, seu nome aventado para alguns cargos no 
futuro governo, embora negue esta proposição e assegure que não recebeu nenhum 
convite. O desfecho da operação, que foi a maior em 11 anos, aconteceu no domingo 
(10) com 46 pára-quedistas feridos. (O Estado de S. Paulo – Nacional - 09/11/02; Folha 
de S. Paulo – Brasil - 12/11/02) 
 
Partido dos Trabalhadores e general Alberto Cardoso iniciam transição.  
A equipe de transição do Partido dos Trabalhadores (PT) já iniciou os contatos com o 
ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Alberto Cardoso. 
Coube ao coordenador adjunto da transição, ex-deputado Luiz Gushiken, promover na 
quarta-feira (13) o primeiro encontro com o general. O general Cardoso comanda 
atualmente a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), a Casa Militar da Presidência 
(que cuida da segurança do presidente e família, suas residências e palácios), a 
Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), a secretaria do Conselho de Defesa 
Nacional e a secretaria do plano de prevenção de violência urbana. Há temores, por 
parte do atual governo, de que com a tomada de poder petista a ABIN seja 
desvinculada do Gabinete de Segurança Institucional e transferida para o Ministério 
da Justiça ou para a Secretaria de Estado de Segurança Pública que o novo 
presidente Luis Inácio Lula da Silva deseja criar. Parlamentares do PT dizem que esta 
é uma discussão prematura. O deputado José Genoino, interlocutor habitual dos 
militares, e possível futuro ministro da Defesa de Lula, disse que nesta área não há 



transição, nem pode haver mudanças bruscas, porque o setor funciona 
independentemente do governo. (O Estado de S. Paulo – Nacional - 09/11/02) 
 
Estados Unidos interferem na venda de aviões brasileiros à Colômbia  
O governo dos Estados Unidos está interferindo diretamente no processo de venda 
para a Colômbia de 40 aviões brasileiros Emb-314 de ataque leve. São turboélices 
Super Tucano, produzidos em São José dos Campos pela Empresa Brasileira de 
Aeronáutica (EMBRAER). O valor do contrato é estimado em US$ 234 milhões. A 
aviação militar colombiana considera importante o emprego do equipamento nas 
missões antiguerrilha contra as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) 
nas regiões de selva e de montanha. A ministra da Defesa da Colômbia, Marta Lúcia 
Ramirez, enviou correspondência reservada à embaixadora do Brasil em Bogotá, 
Maria Celina de Azevedo Rodriguez, comunicando que a Força Aérea Colombiana 
(FAC) havia iniciado um processo de compra direta de aviões de combate. A ministra 
solicita a participação de empresas brasileiras no empreendimento, sem mencionar 
valores. Três dias depois, um memorando do chefe do Comando Sul dos Estados 
Unidos, general James Hill, para o Comandante das Forças Militares da Colômbia, 
general Jorge Henrique Mora Rangel, aconselhou a FAC a desistir do negócio e 
atender às necessidades prementes, como a modernização da frota de aviões de 
transporte C-130 Hércules. O general norte-americano argumenta que está 
preocupado com o gasto colombiano pra adquirir uma aeronave leve de ataque, num 
momento em que os Estados Unidos financiam, a um custo de mais de U$$ 34 
milhões, os programas de modernização dos aviões OV-10 e A-37, que, segundo ele, 
se aprimorados, poderão oferecer muitos dos recursos presentes na aeronave leve de 
ataque. Mais incisivo, o general adverte que o Congresso dos Estados Unidos pode 
não ver favoravelmente esta compra, o que influenciaria negativamente na aprovação 
de financiamentos adicionais à Colômbia. Não houve qualquer posicionamento a 
respeito do fato por parte do Palácio do Planalto e do Ministério das Relações 
Exteriores do Brasil. A vice-presidência para o mercado da Defesa da EMBRAER 
informou que a companhia não se manifesta sobre negociações em andamento. Em 
1989, os Estados Unidos impediram que o Brasil exportasse tanques pesados para o 
Exército da Arábia Saudita. O contrato acabou ficando com o grupo americano 
General Dynamics. O deputado José Genoino, um dos especialistas do Partido dos 
Trabalhadores (PT) em questões militares, afirmou que a tentativa dos Estados 
Unidos de barrar a venda de aviões militares da Embraer para a Colômbia, conforme 
revelou reportagem publicada pelo jornal O Estado de S.Paulo, é "absurda".  "Mesmo 
porque os aviões brasileiros são os mais adequados para as necessidades da 
Colômbia”. No entanto, Genoino afirmou que esta é uma atitude comum da parte dos 
Estados Unidos, que sempre vinculam empréstimos à compra de artigos militares; 
segundo Genoino, “faz parte da atitude onipotente e imperial norte-americana”. O 
deputado disse ainda que o governo brasileiro não pode aceitar a situação 
pacificamente e tem que usar seu peso político na região. Ele admite, contudo, que 
não será fácil competir com o poderio militar americano. Para Genoino, o Brasil 
precisa trabalhar com diplomacia comercial e militar. (O Estado de S. Paulo – 
Nacional - 10/11/02; O Estado de S. Paulo – Nacional - 11/11/02) 
 
 
 
 
 



Prefeitura de Foz do Iguaçu estuda processar a rede CNN  
O prefeito da cidade de Foz do Iguaçu, Samis da Silva, está estudando adotar 
medidas legais contra a rede americana por lançar reportagens que falam sobre 
atividades terroristas na tríplice fronteira. A rede americana diz em suas reportagens 
que há pessoas ligadas à Al-Qaeda e ao Hezbollah, na fronteira entre Paraguai, 
Argentina e Brasil, tentando tramar atentados. (O Estado de S. Paulo – Internacional -
11/11/02) 
 
Coluna analisa a necessidade do resgate do tema da defesa nacional 
Na coluna Espaço Aberto do jornal O Estado de São Paulo, o militar reformado Mário 
César Flores analisou o atual momento da defesa nacional brasileira e destacou que a 
mesma é um problema político que merece a atenção por parte do governo. Tendo 
em vista que a política de defesa vigente é vaga, o autor recorda que na recente 
campanha eleitoral este tema não foi sequer lembrado, seja porque o mesmo não 
inspira cuidados imediatos ou porque não possui rentabilidade eleitoral. Outro aspecto 
ressaltado por Flores é o desconhecimento público do que os candidatos à 
presidência propunham e do que o presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva pensa 
em relação a temas como: estabilidade na América do Sul, principalmente com os 
problemas da Colômbia, modernização tecnológica militar, consolidação do Ministério 
da Defesa na interface político-societário-estratégica, a situação social dos militares 
(saúde, habitação, etc), a profissionalização e, por fim, cortes orçamentários. O 
objetivo dessa reflexão em torno da defesa nacional tem como objetivo principal 
resgatar esse tema do seu atual ostracismo. (O Estado de São Paulo – Espaço Aberto 
– 12/11/02) 
 
Protesto na base de Alcântara 
Militantes do Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem -Terra (MST) estão 
se deslocando de várias partes do Nordeste para a cidade de Alcântara, no 
Maranhão, a 22 quilômetros de São Luís. Eles irão participar, nos dias 16 e 17, de um 
protesto contra os termos do acordo sobre a utilização pelos Estados Unidos do 
Centro de Lançamento de Alcântara. Na opinião de João Paulo Rodrigues, da 
coordenação nacional do MST, não se trata de um simples acordo comercial para o 
lançamento de satélites, mas de um acordo que fere a soberania brasileira. A 
manifestação é um aviso ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a quem caberá a 
decisão final sobre a cessão da base, que, segundo o MST, demonstra que o povo 
brasileiro não aprova o acordo. No momento, o acordo está parado na Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara. O protesto, denominado 1.ª Romaria dos Atingidos, 
está sendo organizado pela Igreja Católica, por meio da Diocese de Pinheiro, que 
engloba a área de Alcântara, e tinha como objetivo inicial denunciar a situação das 
famílias retiradas pelo Ministério da Aeronáutica da área onde a base foi construída. 
João Pedro Stédile, um dos principais dirigentes do MST, deverá participar do ato. 
Haverá uma vigília no centro da cidade de Alcântara e os participantes do protesto 
farão uma marcha de cinco quilômetros até a área da base de lançamentos, onde 
será celebrada uma missa. O MST e setores mais à esquerda da Igreja Católica têm 
procurado deixar claro ao futuro governo que vão cobrar dele a revisão de três 
acordos internacionais, sendo dois acordos referentes à Área de Livre Comércio das 
Américas (Alca) e ao Centro de Lançamento de Alcântara, ambos em fase de 
negociação, e o terceiro é o acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). O 
acordo sobre Alcântara foi negociado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e a 
Embaixada do Brasil em Washington, e possui várias cláusulas polêmicas: uma delas 



impede a fiscalização, até mesmo alfandegária, da área alugada, e a outra impõe 
restrições sobre o uso do dinheiro do aluguel, já que o Brasil não poderia usá-lo para 
o desenvolvimento de satélites. Na opinião do atual ministro da Defesa, Geraldo 
Quintão, que já foi chamado ao Congresso para se pronunciar, esse acordo não 
representa uma ameaça à soberania nacional, mas pode constituir uma fonte 
importante de recursos para o País e tornar viável a exploração do Centro de 
Lançamento de Alcântara. (O Estado de São Paulo – Nacional – 14/11/02) 
 
Devido ao feriado nacional de 15 de Novembro, o Informe Brasil não veiculará as 
notícias referentes a este dia, que serão incluídas no próximo informe. 
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