
Forças Armadas defendem voto para cabos e soldados 
BRASÍLIA — As Forças Armadas 

defendem a extensão do direito de 
votar e ser votado aos cabos e solda
dos profissionais, mas não querem a 
criação do Ministério da Defesa. A 
posição foi apresentada ontem à Sub-
comissãp__de_Defesa„dp„ Estado, por 
três òfiuiâis-gcneraisY o Géneral-de-
Brigada Oswaldo Pereira Gomes, o 
Contra-Almirante Tasso de Aquino e 
o Brigadeiro-do-Ar Obinà Araújo. ' 

A dcfesajlo voto para cabeis ^.sol
dados," põr TTricTãliva do" Exército] 
surpreendeu os constituintes. O Ge
neral Oswaldo Gomes disse que só 
os jovens que prestam o serviço mili
tar obrigatório devem ficar de fora 
por serem "mais, suscetíveis às in
quietudes do quadro político" e, tam

bém, porque precisam garantir a or 
dem durante a eleição. 

No caso dos militares candidatos, 
eles aceitaram uma solução que mo
dificou a proposta original: o candi
dato será licenciado por um prazo 
3ue coincida com o da filiação parti-

ária e, se derrotado, sai do partido 
antes de voltar ao quartel; eleito, 
passa para a reserva. 
. Citando o exemplo das 800 mil so
viéticas que lutaram na Segunda 
Guerra Mundial, os três oficiais-ge-
nerais defenderam também a obriga
toriedade do serviço militar femini
no. Foram contrários, no entanto, ao 
serviço militar voluntário, alegando 
que, com a profissionalização, as 
Forcas Armadas custariam mais CZ$ 

6 bilhões por ano ao Pais. 
As Forças Armadas são contra a 

criação do Ministério da Defesa e 
sustentam que, se adotado o parla
mentarismo, os Ministros militares 
devem ficar subordinados ao Presi
dente. Para os três representantes, o 
novo Ministério elevaria significa-
mente os gastos militares, além de 
aumentar a burocracia. É mais: a 
lealdade dos Comandantes das três 
Forças ao Presidente da República 
poderia se transformar em lealdade 
a um "Superministro". 
. Aquino disse que outros oficiais 

que os antecederam na Subcomissão, 
como os Generais Euler Bentes Mon
teiro e Andrada Serpa, não represen
tam o pensamento militar. 


