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1 - Colunista, em tom de manifesto, afirma a especificidade da carreira militar, 
defendendo a aposentadoria integral 
2 - Noam Chomsky descarta possibilidade de golpe militar no Brasil 
3 - Assume novo general para Comando Militar do Sudeste 
 
Colunista, em tom de manifesto, afirma a especificidade da carreira militar, 
defendendo a aposentadoria integral 
Na coluna “Espaço Aberto”, do jornal O Estado de S.Paulo, o jornalista e 
advogado Mauro Chaves afirmou, em tom de manifesto, a fundação do 
“Movimento dos Sem-Especificidade” (Moses), segundo o autor, “destinado a 
defender, no Gabinete do ministro ou em quaisquer outros foros democráticos 
assemelhados”, o direito à aposentadoria integral das categorias que possuem 
regime especial de aposentadoria devido à natureza das suas atividades – 
magistrados, diplomatas e militares. Chavez, elencando as especificidades das 
atividades afirmou, a respeito dos militares, que, “(...) em razão da (...) função 
que exercem, enquanto defensores maiores da base territorial do País e da 
segurança nacional, em face de eventuais ameaças ou agressões de forças 
alienígenas, os conspícuos servidores das Três Armas estão impedidos de 
exercer quaisquer outras atividades remuneradas ou de natureza lucrativa (...)”, 
estes profissionais, ao lado dos outros acima mencionados, não podem ser 
atingidos pela proposta da reforma da Previdência, que prevê a criação de um 
sistema previdenciário único para trabalhadores da iniciativa privada e 
servidores públicos. (O Estado de S. Paulo – Colunas – Espaço Aberto – 
Mauro Chavez  - 25/01/03) 
 
Noam Chomsky descarta possibilidade de golpe militar no Brasil 
O lingüista e ativista político norte-americano Noam Chomsky está no Brasil 
participando do Fórum Social Mundial, como uma das personalidades mundiais 
mais aguardas. Em visita a um assentamento do Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem-Terra (MST) na cidade de Charqueadas (Estado do Rio Grande do 
Sul, a 63 Km de Porto Alegre), Chomsky afirmou que não acredita na hipótese 
da ocorrência de um golpe militar. A afirmação provém de uma comparação 
entre o ex-presidente João Goulart (Presidente da República entre 1961 e 
1964, quando foi deposto por um golpe militar) e o atual, Lula. Para Chomsky, 
assim como Goulart, Lula pode enfrentar grande resistências às suas 
propostas de justiça social, mas que hoje não há lugar para golpes militares: 
“em primeiro lugar porque os movimentos populares no Brasil se tornaram tão 
fortes que podem prevenir esse tipo de ação. Em segundo, porque hoje o 
sistema neoliberal tem outras formas de dominar um País, sem ser pelo uso da 
força. Eles brecam o crescimento, concentram as riquezas, cerceiam a 
democracia (O Estado de S.Paulo – Caderno Especial / Fóruns Globais Davos-
Porto Alegre – 27/01/03) 
 



Assume novo general para Comando Militar do Sudeste 
A coluna de Ricardo Boechat do Jornal do Brasil informou nesta sexta-feira (31) 
que o general Sérgio Pereira Mariano Cordeiro assumiu o Comando Militar do 
Sudeste, durante cerimônia no Quartel-General do Ibirapuera, localizado na 
cidade de São Paulo. (JB – Colunas – Ricardo Boechat – 31/01/03) 
 
Errata: Foram incluídas neste Informe Brasil as notícias referentes aos dias 
25, 26 e 27 de janeiro, ausentes no Informe Brasil 066 publicado na semana 
passada. 
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