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1 Alto Comando 
nega anistia 
aos cassados 

Os 13 oflcials-generals do 
Alto Comando do Exército 
reunidos em Brasilia até 
ontem são contra o projeto 
de anistia aos cassados por 
atos administrativos du
rante os governos milita
res. O perdão, previsto no 
capítulo das disposições 
transitórias, a ser votado a 
partir da próxima semana 
pela Constituinte, prevê o 
retorno dos militares cas
sados ao serviço atlvo, com 
promoções aos postos ime
diatos de suas carreiras e 
pagamento dos atrasados, 
como se permanecessem 
trabalhando durante todo 
esse tempo. Sob a presidên
cia do ministro Leônldas 
Pires, a reunião do Alto Co
mando foi encerrada às 
14h. 

Ainda na parte de análise 
dos problemas conjuntu
rais, o Alto Comando afir
mou consenso na defesa de 
cinco anos de mandato pa
ra o presidente Samey, te
ma que deverá ser aprecia
do na próxima semana pe
los constituintes. Na pauta 
sobre assuntos administra
tivos, os chefes militares 
discutiram a reformulação 
de projetos em andamento, 
a Aviação Militar do Exér
cito, recém-criada, tendo 
em vista a redução dos re
cursos orçamentários dos 
ministérios anunciada pe
las autoridades da área fi
nanceira do Governo. Para 
evitar atrasos e alteração 
do projeto da FT-90 (Força 
Terrestre 1990), a área de 
planejamento do Exército 
vai alterar os projetos de 
pesquisas e técnicos em an
damento, destacando-se o 
recompletamento dos ca
nhões 155mm (de origem 
coreana), a redução do vo
lume de compra de másca
ras para o sistema de guer
ra química e material de 
campanha. 

OUTRASFORÇAS 

A Marinha e Aeronáuti
ca, que também sofrerão 
redução nos recursos agili
zados pela União, reúnem-
se nos próximos dias com a 
finalidade de ajustar seus 
projetos às condições fi
nanceiras do momento. O 
Ministério da Aeronáutica, 

que mantém uma série 
projetos técnicos e de pes-^ 
quisas, deverá alterar os 
cronogramas dos projetos 
AMX (avião subsônlco em 
fase de fabricação em con
vénio com as empresas Ita
lianas Aeritalla e Aermac-
chi) e o Sonda IV, este últi
mo considerado de suma 
importância no campo de 
lançamento de foguetes. 

O projeto de construção 
de um submarino a propul
são nuclear, a compra de 
novos navios de grande e 
médio porte pela Marinha, 
embora tenham o apoio do 
presidente José Sarney, te
rão seus cronogramas alte
rados, face à conjuntura 
económica do País. Sar
ney, antes de anunciar as 
medidas de contenção do 
déficit público, comunicou 
seus objetlvos aos minis
tros militares, mostrando a 
necessidade de adoçâo de 
medidas saneadoras na 
área económica, recebendo 
o sinal verde dos militares 
que aceitaram o desafio, 
prometendo reformular 
seus projetos. 

PRESENÇA 

Participaram da reunião 
do Alto Comando o minis
tro Leônidas Pires, o chefe 
do Estado-Maior do Exér
cito, Wilberto Lima, os co
mandantes de Exército (a 
nível de quatro estrelas), 
os comandantes dos Co
mandos Militares de área 
(três estrelas); os chefes de 
Departamentos setoriais, 
da Secretaria de Economia 
e Finanças, da Secretaria 
de Ciência e Tecnologia e 
os chefes, respectivamen
te, do Centro de Informa
ções e de Comunicação So
cial. Todos apresentaram 
relatórios das atividades 
de seus setores. 

SA.UDE 

Os membros do Alto Co
mando, além de outras al
tas autoridades, assisti
ram, ontem, ao desfile co
memorativo do dia do Ser
viço de Saúde do Exército, 
na pista de desfile do Setor 
Militar Urbano, a cargo do 
Comando Militar do Pla
nalto. 
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