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"A assessoria parlamentar é um 
instrumento institucionalizado com 
a finalidade de dotar o Legislativo de 
um canal aberto, livre e desburocra
tizado com o Executivo. Não é uma 
assessoria de lobby, como a impren
sa vem afirmando, especificamente 
quando se refere ao trabalho exerci
do pelos militares, assessores parla
mentares das Forças Armadas como 
um todo." 

Este é o entendimento que o mi
nistro da Aeronáutica, brigadeiro 
Moreira Uma, através de seu asses
sor parlamentar, faz questão de con
ferir ao trabalho que vem sendo feito 
nó Congresso Nacional por três ofi
ciais da FAB, encarregados de, du
rante os trabalhos da Constituinte, 
esclarecer os deputados quanto aos 
interesses e necessidades da Força 
Aérea. 

DESCONFIANÇA 

Certos de que ainda nos dias de 
hoje existe uma orquestração desti
nada a atrapalhar o trabalho dos as
sessores militares Junto aos parla
mentares, muitos desses oficiais evi
tam falar de seu trabalho com os jor
nalistas, receosos de que haja má in
terpretação. Afinal de contas, argu
mentam, a imprensa é ainda hoje no 
Brasil uma das áreas mais infiltradas 
pela esquerda. E à esquerda, certa
mente, não interessa que a missão 
constitucional das Forças Armadas, 
no tocante à manutenção da segu
rança interna, seja mantida — como 
querem os militares do Exército, Ma
rinha e Aeronáutica, conforme escla
receu um dos assessores da FAB. 

Assim, desagrada imensamente 
a essa assessoria o fato de ver qualifi
cado como lobby seu empenho junto 
aos constituintes no sentido de íazê-
los ver que no Brasil existe a necessi
dade de as Forças Armadas atuarem 
na defesa interna, e não só externa. 
Isso porque, no caso específico da 
Força Aérea, suas atividades estão 
intimamente ligadas ao desenvolvi
mento e Integração do País, como fez 
questão de frisar o militar. 

Expressando o pensamento do 
ministro da Aeronáutica, brigadeiro 
Moreira Lima, quanto à necessidade 
de a Carta Magna ter um texto curto 
e breve — no capítulo das Forças 
Armadas bastariam dois artigos, se
gundo o oficial —, sua assessoria par
lamentar acha que devem ser preser
vados os valores e a ideia principal 
das Instituições militares, tais como 
se encontram hoje previstos na 
Constituição. 

E, neste contexto, não é visto 
com bons olhos o rótulo de lobby que 
geralmente acompanha as diligên
cias da assessoria parlamentar da 
Aeronáutica na Constituinte. Mesmo 
que essa expressão já tenha sido in
corporada ao vocabulário nacional e 
seja assim descrita no dicionário de 
Aurélio Buarque de Hollanda: "Lob
by — pessoa ou grupo que, nas ante-
salas do Congresso, procura influen
ciar os representantes do povo no 
sentido de fazê-lo votar segundo os 
próprios interesses ou de grupos qufc 
representam. (A atividade do lobby é 
legal nos Estados Unidos.)" Q *̂ 
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