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Militar quer preservar 
Ministros encaminharão relatório a Afonso 
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missão na Çpnstítujnte 
Arinos para não mudar as suas atribuições 
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Os três ministros militares é 
os chefes do SNI, do Gabinete 
Militar da Presidência e do 
Estado-Maior das Forcas Ar
madas (EMFA), reunidos on
tem no quartel-general do Exér
cito, em Brasília, fecharam 
questão contra qualquer tipo de 
modificação nas atribuições 
constitucionais das Forças Ar
madas pela Assembleia Nacio
nal Constituinte a ser eleita este 
ano e instalada em 1987. 

Os'ministros encomendaram 
um relatório a uma comissão 
integrada por representantes 
das três armas e pretendem 
encaminhá-lo até o final deste 
mês ao jurista Afonso Arinos, 
presidente da Comissão de Es
tudos Constitucionais do Gover
no. Arinos se comprometeu com 
Leônidas Pires Gon
çalves, ministro do Exército, a 
incluir as sugestões das Forças 
Armadas no anteprojeto de 
Constituição que enviará à 
Constituinte. 

O documento dos militares, 
que está sendo elaborado com o 
auxílio da Secretaria Geral do 
Conselho de Segurança Nacio
nal, versará sobre "a Seguran
ça Nacional e as atribuições 
Constitucionais das Forças Ar
madas" e defenderá a manu
tenção dos artigos 90 e 91 da 
Constituição, ambos preserva
dos desde a Carta de 1946. 

O primeiro diz que "as For
ças Armadas, constituídas pela 
Marinha, Exército e Aeronáuti
ca, são instituições nacionais, 
permanentes e regulares, orga
nizadas com base na hierarquia 
e disciplina, sob a autoridade 
suprema do Presidente da Re
pública e dentro dos limites da 
lei. E o artigo 91 estabelece que 
"as Forças Armadas, essen
ciais à execução da política de 
segurança nacional, destinam-
se à defesa da Pátria e à garan
tia dos poderes constituídos, da 
lei e da ordem". 

A reunião de Leônidas Pires 
com José Maria do Amaral 
(EMFA), Ivan de Souza Men
des (SNI), Rubens Bayma 
Denys (Gabinete Militar), Hen
rique Saboya (Marinha) e Octá
vio Moreira Lima (Aeronáuti
ca) durou pouco mais de uma 
hora e foi classificada como 
"um encontro de rotina", já que 
vem se repetindo mensalmente 
desde abril do ano passado. O 
assunto Constituinte e as For

ças Armadas foi apenas um dos 
itens da pauta de discussões, se
gundo esclareceu o general 
Bayma Denys. 

POLEMICA 

No campo político, os minis
tros acertaram ainda que ado-
tarão procedimentos homogé
neos no tratamento aos milita
res cassados por crimes políti
cos e anistiados no final do ano 
passado, com a aprovação pelo 
Congresso do projeto que am
pliou a lei de anistia, baixada 
pelo expresidente Figueiredo 
em 1979. Quanto aos militares 
punidos por crimes comuns 
(corrupção e delitos morais), 
continua vetado o seu reingres
so na Força. 

A grande polémica do encon
tro foi com relação à adminis
tração da Ilha de Fernando de 
Noronha, atualmente sob os cui
dados da Aeronáutica. Recla
mando de falta de recursos, o 
ministro Moreira Lima disse 
que não tem condições de conti
nuar administrando a ilha. O 
general Leônidas afirmou, por 
sua vez, que o Exército já admi
nistrou Fernando de Noronha, 
antes que a tarefa fosse delega
da à Aeronáutica. Restou, en
tão, a Marinha. O almirante Sa
boya, a exemplo de Moreira Li
ma, alegou falta de dinheiro e o 
território acabou sendo empur
rado para o Almirante José Ma
ria do Amaral, chefe do EMFA. 

— Apesar de sua importância 
estratégica, Fernando de Noro
nha não possui nada além de pe
quenas criações de cabras. Ali
mentos, combustíveis e até 
água têm' de se transportados 
para lá de navio. 

E um abacaxi difícil de ser 
descascado — desdenhou um 
dos generais que sentou ontem 
â mesa de reuniões do Forte 
Apache. 

Por sugestão do ministro da 
Aeronáutica, foi instituida uma 
comissão interministerial para 
elaborar uma "política gover
namental para a construção de 
helicópteros", O brigadeiro Mo
reira Lima argumentou que, 
apesar de ser o terceiro consu
midor mundial de helicópteros, 
o Brasil continua importando 
seus aparelhos dos Estados Uni
dos e da França. E defendeu a 
nacionalização do setor. 

O ministério da Indústria e do 
Comércio chefiará a comissão 
que, provavelmente, de acordo 
com as avaliações iniciais dos 
chefes militares, concluirá que 
a empresa nacional mais indi
cada para fabricar helicópteros 
é a Helibrás, que possui inclusi
ve convénios com empresas 
francesas. "Só a Aeronáutica 
terá cem aparelhos. Isso sem 
contar a frota das outras armas 
e da iniciativa privada", argu
mentou Moreira Lima. 

JOGOS DE GUERRA 

Preocupados com a falta de 
entrosamento dos ministérios 
militares, os ministros con
cluíram ontem que precisam 
elaborar uma "estratégia co
mum de ação para o caso de o 
Brasil ter que entrar numa 
guerra". O Alto Comando das 
três armas se reunirá periodi
camente na sala de "Jogos de 
Guerra" — computadores que 
simulam embates —, no EMFA, 
dando início a um trabalho que 
será chamado de "Operação 
Conjunta". 

A privatização da Imbel — In
dústria de Material Bélico do 
Exército — foi outro assunto 
discutido no encontro dos minis
tros militares. Em consonância 
com a política de valorização da 
iniciativa privada, defendida 
pelo presidente Sarney, há a in
tenção de desestatizar a Imbel. 
Nenhuma decisão, porém, foi 
tomada ontem. O assunto será 
retomado no próximo encontro, 
mês que vem. 

Foram acertados, por último, 
os detalhes da visita que o presi
dente Sarney fará a Clevelandia 
e Tabatinga, no Amazonas, no 
final deste mês. 


