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Projeto 

Democracia e forças armadas no Brasil e nos Países do Cone Sul 

Coordenadores: 

Maria Celina D'Araujo e Celso Castro 

Argentina: militares e consolidação democrática durante o governo Menem. 

1989-1999. 

Ludmila da Silva Catela"'''' 

*Este trabalho é parte do projeto "Democracia e forças armadas no Brasil e nos paises do 

Cone Sul". coordenado por Maria Celina D'Araujo e Celso Castro e desenvolvido no Centro 

de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) da Fundação 

Getulio Vargas com o apoio da FINEP ( ref 2748/96). Insere-se também no projeto "Brasil em 

transição: um balanço do final do século XX", aprovado pelo Programa de Apoio a Núcleos 

de Excelencia (PRONEX) e que tem o CPDOC como instituição-sede e o Programa de Pós

Graduação em Antropologia e Ciencia Politica da UFF como instituição participante. 

**Assistente de pesquisa do CPDOC/FGV e doutoranda do PPGSA, IFCS/UFRJ. 
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t. o início de uma nova ordem nacional. 

o objetivo central deste trabalho é analisar como os mil itares interagem e reagem na politica 

argentina. O referencial temporal estará circunscrito aos governos de Menem (1989-1994 e 1995-

1999).' 

Carlos Saúl Menem assumiu o seu primeiro mandato presidencial antecipadamente. em 9 de 

julho de 1989/ em um pais marcado por revoltas populares, greves e saques a lojas, sintomas de 

uma economia desgastada e mergulhada na hiper-inflação. Uma série de medidas foram tomadas 

pelo governo mellemisla ao longo de seus dois mandatos: 

• reestruturação da economia: privatizações em todas as áreas: dolarização da economia: 

abertura comercial; restrições aos direitos trabalhistas e á educação pública ( todas estas 

medidas foram justificadas pela necessidade de reduzir a inflação) . 

• reforma do E stado com redução de funcionários e ajuste nos gastos públicos. 

• medidas diversas para conseguir o controle e o equilibrio fiscais. 

• indulto a mil itares. 

... • reduções no orçamento mi litar. 

... 
• expansão da capacidade do Estado no tocante á inteligencia e li segurança interna . 

• desativação do P/ali ('olldor 11. sistema de misseis (com forte oposição das forças 

armadas ). 

2- O problema dos c:artlpillltlúas 

Ao assumir o seu mandato. Carlos Saúl Menem ( pertencente ao partido peronista) tinha nos 

carapilltadas 3 o maior problema herdado na área das relações civis - mil itares. E les permaneciam 

I Para uma análise deste mesmo tema em relaçao li ditadura e ao governo Alfonsin. ver: Catela, Ludmila . 
Argentina: Do Autoritarismo À Democracia. Da Repressão Ao Mal-Estar Castrense - I Q76-198Q. Textos 
C PDOC. W28. Rio de Janeiro. 1998. 
, A data prevista para a posse de Menem era dezembro de 198Q . 
. ' Estes militares formavam uma espécie de Exército paralelo. O nome mrapillladas refere-se à camuflagem 
com que pintavam seus rostos durante as rebeliões. para diferenciarem-se dos "militares de escritório". Eram 
oficiais subalternos que participaram ou apoiaram as rebeliões militares ocorridas na Argentina desde abnl 
de 1987. Eles compartilhavam trajetórias e histórias. Estavam ligados pelas experiências e lembranças da 
guerra das Malvinas ( I  (82). Muitos eram veteranos dessa guerra. tinham se conhecido nos horrores do 
combate e foram condecorados como "heróis de guerra " .  Outros nào participaram da guerra. mas apoiavam 
os objetivos dos ex-combatentes. Os que conspiraram junto com Aldo Rico (Iider das rebeliões dos 
caral'i/1/adas) tinham também uma identidade corporativa. já que a maioria passara pelas mesmas unidades 
do Exército. principalmente corpos da infantaria e pára-quedismo. sendo que muitos eram especial izados em 
missões de comando. Além do mais. compartilhavam experiências educacionais: a maioria pertencia à tUnl/a 
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numa calma tensa. depois da última sublevação, ainda no governo do presidente Raúl Alfonsin 

( 1983-1989) 
o indulto a estes mil itares. que ainda cumpriam penas, deixara de ser uma reivindicação 

setorial das forças armadas e virara uma questão central na arena politica. o novo contexto 

politico, a possibil idade de uma anistia, ou de um indulto, era vista como uma forma de acalmar os 

ànimos dos rebeldes carapilllaJas. 

No entanto, a mera possibi l idade de anistia criava conflitos no interior das forças armadas 

entre o generalato e os carapillladas. Segundo Acuiia e Smulovit ( 1 994) do ponto de vista do 

generalato. embora a tendência fosse a punição, era necessário que, qualquer que fosse a solução 

politica para a questão mi litar, esta aparecesse como uma manifestação da autoridade dos generais 

dentro dos quartéis. Já para os carapillladas, a solução seria não haver qualquer punição. Logo que 

a Junta de Qualificações do Exército declarou três oficiais de conhecida mil itància carapilllaJa 

"inaptos para manter o grau de oficiais", o Coronel Seineldín - outro lider carapilllada -

denunciou que o general Cáceres' tinha rompido o pacto selado no fim da sublevação de ViII a 

Martel li5 Segundo a versão mrapilllada. o pacto compreendia vários pontos, entre eles: aumento 

subtancial de salários: a não aplicação de sanções aos participantes dos três levantes militares; a 

reivindicação da luta anti-subversiva. 

A suposta ruptura do pacto. colocava duas coisas em evidência. Primeiro, a tensão entre os 

mil itares não tinha chegado a uma resolução pacifica e final, ou seja, o conflito persistia. Segundo. 

era uma mensagem muito clara para o novo contexto politico. Por um lado, quanto à definição de 

posturas a respeito do indulto e, por outro. quanto ao setor do Exército que seria escolhido para 

diálogo e aliança . 

López ( 1996) assinala que, antes de Menem assumir a presidência, convIviam dentro do 

Partido Peronista duas posições a respeito da questão militar em geral, e dos carapillladas em 

particular. 

de 1 979 da Escola Superior de Guerra. Finalmente. durante seu periodo de treinamento e formaçào. 
testemunharam a deposição do presidente Arturo Frondizi pelos militares, em 1962. 
• O general Caceres era um elemento fundamental nesta rede de conflitos. Era considerado um mil itar "Ieal" 
aos govemos democráticos. mas também era respeitado dentro do Exército. Lutava pela profissiona lização 
das forças annadas e tinha sido um expressivo combatente de Malvinas. Contava com alto prestigio 
profissional e era considerado um lider mil itar destacado. (Cf Sain: 1 994: 1 77-8) . 
.' AClllia e Smulovitz. 1 994: 1 40. Villa Martel l i  foi o local da sublevação. em dezembro de 1988. com a 
participação do lider mrapintada Mohamed Ali Seineldin. Nessa oportwlidade Seineldill ocupou o 
regimento de Villa Martelli e resistiu a repressão legalista. A rendição de Seineldin veio depois de um pacto 
que resultou do encontro entre os generais Caridi (Chefe do Estado Maior do Exército) e Isidro Caceres 
(Comandante da I Brigada de Infanteria. do bando dos protessionalis/as e "Ieais" ao govemo). , 
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a) a primeira era defendida pelo coronel Simón Arguello e contava com a adesão de Humberto 

Romero (futuro Secretário da Defesa). Tendia a um claro apoio aos carapi/llOdas e á sua 

inclusão efetiva nas forças armadas. Este apoio fundamentava·se na interpretação de que a 

insurreição de dezembro de 1 988 de Villa Martelli (durante o governo de Raul Alfonsin ). não 

pretendeu uma ruptura com a ordem democrática, mas que correspondera a um enfrentamento 

interno entre carapil/laJas e generalato. O enfrentamento era lido por eles como um reflexo de 

uma luta pela reorganização militar de sentido nacionalista. 

b) a segunda postura se expressava na procura de outras alianças. Encabeçada pelo advogado 

Carlos Caiion, propunha que a melhor saida era procurar alianças com aqueles oficiais que não 

estivessem alinhados com qualquer das duas facções em conflito. Um expoente deste tipo de 

alianças seria o general Cáceres. 

Mas Menem sabia equilibrar os extremos e. no que se referia aos carapil/ladas, assumIU 

uma postura clara de oscilar entre as opções de Arguello e as de Caiion. Este jogo politico se revela 

nas reuniões que manteve com Seineldín antes de 1 9896 A astúcia de Menem durante sua 

campanha eleitoral tinha tranqüilizado, aparentemente, os l íderes carapil/ladas, sobretudo 

Seineldin. Logo depois da posse. contudo, Menem começou um lento processo de distanciamento 

dos l íderes carapi/lwJas. Segundo Sain ( 1 994: 1 75) o momento chave deste distanciamento foi 

quando o "presidente Menem, em II de julho de 1 989, afirmou que estava disposto a passar o 

coronel Seineldín e o tenente Aldo Rico para a reserva". 

2.2- O indulto de 8 de outubro de 1 989 

Pouco tempo depois o novo governo democrático anunciou uma nova anistia para mil itares. 

carapi/lwdas e guerri lheiros. Em outubro, apenas dois meses depois de ter sido eleito presidente. 

Menem assinou oficialmente o perdão aos mi l itares rebeldes. 

Acuiia e Smulovitz ( 1 994) assinalam que esses meses se caracterizaram por informações 

contraditórias e anúncios pouco claros. As cisões não estavam circunscritas aos agentes do Estado. 

Parte da sociedade civil também se pronunciava. As pesquisas de opinião publica assinalavam que 

69% da população se opunham ao indulto aos carapillladas' 

" Ha pouca informação disponivel sobre essas reuniões. A primeira foi rea lizada antes das eleições 
presidenciais. em 1 7  de maio de 1 <)89 (Sain. 1 <)94: 1 75), e a segunda ocorreu jà com Menem no governo. 
Nesta segunda. o carater foi "familiar". rendo Seineldin e Menem levado as suas esposas. 
, ACUlia e Sl11ulovitz. 1 9<)4: 1 -1  I .  



A decisão do governo a favor dos indultos, em 8 de outubro de 1 989, não foi abalada por 

essa fase de indefinição. Os indultos beneficiaram 277 militares, policiais. civis e guerrilheiros. 

Entre os beneficiados havia carapilllaJas, mil itares condenados por violações aos direitos humanos 

ou pela participação na guerra das Malvinas. Civis comprometidos com a guerrilha também foram 

indultados. 

A forma que Menem escolheu para os indultos foi a edição de decretos ( 1 002, 1 003, 1 004, 

1 005) .  O decreto 1 004 indultava 1 64 membros dos órgãos de segurança e civis processados pela 

participação nos levantes carapillladas de Semana Santa ( 1 987), Monte Caceros ( 1 988) e Villa 

Martell i  ( 1 988), além de membros da Força Aérea, da unidade especial "Albalros" e pessoal da 

inteligencia. Assim. a tendencia carapilllada parecia vitoriosa e o pacto de Seineldín parecia ter 

sido cumprido.� 

Segundo Sain ( 1 994: 1 80)  estes indultos tiveram um duplo efeito na conjuntura política das 

relações civis-militares. Por um lado, significaram a resolução definitiva da questão dos 

julgamentos militares, que tinham ocupado o centro do cenário do conflito dessas relações desde a 

instauração democrática. Por outro lado. significaram um sinal de aproximação entre Menem e os 

militares. 

Mas. o indulto foi rechaçado por uma grande parcela dos cidadãos argentinos. Dentro das 

forças armadas nem todos o encararam com simpatia. Por um lado, havia resistências a que 

mil itares fossem indultados no mesmo ato político válido para líderes guerrilheros. Por outro lado. 

muitos se incomodavam com o fato de que mil itares condenados pela justiça mi litar (o caso dos 

carapillladas) fossem agora indultados pela justiça civil. 

2.3- As punições aplicadas pelo Estado Maior do Exército. 

Uma semana depois dos indultos de outubro de 1 989, novas medidas revelaram a 

continuidade da disputa militar interna (entre cúpulas e carapillladas), quem vencera e quem saira 

enfraquecido. Porém. antes de tratar disso. é necessár io esclarecer que entre junho e outubro de 

1 989. portanto antes do indulto. o general Cáceres (nesse momento titular do Exército) tinha 

acertado com o Ministério da Defesa que a inclusão dos carapillladas no indulto nào impediria que 

o Estado Maior aplicasse medidas disciplinares aos rebeldes no futuro. Os carapi/lladas foram 

, Este indulto nào incluiu os ex-comandantes Videla. Viola. Massera e Lambmschini ( membros das juntas 
mil itares durante a ditadura). nem os ex-generais Richieri e Suarez Mason. nem o ex-gueri lheiro da 
organizaçào "Monloneros". Mario Finnenich. 



i sentados de culpa pelo indulto. mas isto não os ajudou a obter as mesmas regal ias no âmbito 

militar. 

Em 2 1  de outubro de 1 989, o coronel Aldo Rico deu baixa das fileiras ativas do Exército. A 

Junta de Qualificações do Exército deu os seus pareceres. através dos quais o general Cáceres tirou 

da ativa o coronel Rico, o tenente Arturo Gonzáles, os capitães Martin Sanchez Zinny, Eduardo 

Morello e Ernesto Larra Mendi,9 todos seguidores de Rico. Os triunfos dos mrapillladas pareciam 

ter chegado ao fim. O própr io Menem, depois de tê-los indultado. declarava "não ter inconvenientes 

em assinar a baixa do Rico ou de qualquer outro militar nas suas condições se o pedido vinha com a 

assinatura do Ministro da Defesa e contava com a aprovação do comandante da arma" . 10 

Novembro de 1 989 foi um mês tumultuado para os carapilllCldas. No dia 1 9  Seineldin foi 

retirado das fileiras ativas do Exército, junto com 19 outros oficiais carapilllclllas participantes das 

r ebeliões passadas. I I 

Conforme as medidas da Junta de Qualificações do Exército foram sendo divulgadas. os 

carapillladas realizaram diversas manifestações públicas, aparecendo nos meios de comunicação 

!àzendo declarações altamente criticas e ameaçadoras. Seineldín foi punido ainda com 60 dias de 

prisão. por razões de indisciplina e desobediência. 

Não restara um único oficial superior nas fileiras do Exército que tivesse algum grau de 

compromisso ou que comungasse com as idéias e ideais carapillladas. A estratégia de Cáceres de 

julgá-los e tirá-los da ativa foi completada com uma série de mudanças para suprimir seu potencial 

de instabil idade. o que não tinha sido conseguido por Alfonsín. Caridi e Gassino no periodo 
. 12 antenor . 

Cáceres morreu em março de 1990 e foi substituído por Fé lix Bonnet. Bonnet era da mesma 

linha de Cáceres e pretendia dar continuidade a suas ações. inclusive as relacionadas aos rebeldes. 

Em 23 de março de 1 990. Bonnet condenou Seineldín a 20 dias de prisão pela difusão de um 

documento onde ele afirmava que "o Exército estava confuso e que poderia dividir-se em facções 
•• 13 opostas . 

O poder dos mrapillladas foi desarticulado. Eles perderam o apoio dos oficiais e demais 

hierarquias do Exército e só conseguiram manter suas influências nos circulos dos suboficiais. Aos 

.. López. 19Q6: 1 84. 
lU La Nadeio. 26 de oUlllbro de 1 989. citado em .-'..cuíia e Smulovitz 1 9Q4: 1 42 .  
11 Eram eles os tenentes-coronéis Enrique Venturino. Santiago .-'..Ionso. Dario Maguer. Luis Polo. Gustavo 
Martinez Zuviria . .  -'..ngel León. Osvaldo Tévere. Hector Alvarez Igazábal. Feliz Conforte e Silvio Ruberto. 
os majores Jorge D·Amico. Hugo Abete. Jorge Jândula e Rubén Figueroa: os capitães Luis Brun. Carlos 
Geravi e Carlos Scaldeferri: o tenente Jorge Teran e o subtenente Julio Flores. 
"Sain. I oQ.j: 1 83. 
1.' Citado em Sain. I QQ.j: 1 87. 
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carapillladas só restava a opção de realizar movimentos extremos para reconquistar os camaradas 

indecisos . .  ova rebelião foi a solução encontrada para tentar recompor seu poder. 

Em 3 de dezembro de 1 990. os rebeldes tomaram a sede do Estado Maior do Exército. a 

Fabrica de Tanques T AMSE (em Boulogne). o regimento I Patricios ( situado no bairro de Palermo

Buenos Aires), duas dependencias da Prefeclllra e o BafallólI 601 de fmelldellcia (em EI Palomar

Buenos Aires) e um regi mento em l'illagllay na provincia de Entre Rios. 

Seineldin. que estava preso em Sall Mal'fill de los Alldes, cumprindo uma sanção de 60 dias 

por um segundo documento onde prenunciava novos atos de rebelião, assumiu toda a 

responsabi lidade pela condução da insurreição. 

Esta foi a mais sangrenta de todas as rebeliões, já que as forças leais ao governo a 

reprimiram como nunca tinham feito com outros movimentos militares. Também nunca antes um 

grupo militar carapill/ada matara um militar, como acontecera desta vez quando, no inicio do 

conflito, foram fuzilados o tenente coronel Pita e o major Pedernera. A panir destas mones o 

diálogo e as negociações estavam totalmente fechados. A repressão dos leales era a única saída para 

acabar com a sublevação campilllada. 

Nas 1 6  horas que durou o enfrentamento, o saldo foi tão extremo quanto a rebelião: nove 

militares e cinco civis monos. e 50 feridos. entre militares legalistas, carapillladm e civis. Os 

mrapill/adas foram derrotados militar e politicamente. 

O que mudara tão profundamente nas disputas mi litares e no campo político para que esta 

insurreição tomasse as caracteristicas que tomou? Acuiia e Smulovitz ( 1 994) e López ( 1 996) 

arri scam alguns elementos explicativos desta mudança. Para Acuiia e Smulovitz ( 1 994: 1 47). tres 

fatores devem ser levados em conta: 

I. O contexto criado pelo último indulto e a iminencia de um segundo indulto, assim como a 

crescente dispersão dos objetivos do movi mento mrapilllada e a adesão que recebiam de pane da 

oficialidade do Exército. 

1. Os mrapilllodas estavam dispostos a quebrar uma regra implícita dos enfrentamentos intra

mi l itares na Argentina. ja que mataram os seus próprios camaradas no início da rebelião. Desta 

lorma. fecharam as ponas das negociações que. em oponunidades anteriores, tinham permitido 

soluções ambiguas. 

3 .  Por último. a reiterada ruptura na cadeia de comando. somada ao fato de que os apoios 

majoritários aos lideres carapillludas provinham de quadros de baixa graduação. tomou claros para 

oticialidade do Exército os perigos que um triunfo dos rebeldes representaria para a sobre,·i,·encia 

da instillliçào. 

6 
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López ( 1 996: 1 8 5-86) relativiza o alcance desta última rebelião. pois a quantidade de oliciais 

da ativa que aderiu a revolta foi inexpressiva. apesar de terem sido invadidos varios lugares e de a 

insurreição ter-se expandido por diferentes cidades da Argentina.l• Para López, a diferença em 

relação a outros levantes reside em outros fatores. O de maior peso foi o fato de que na hora da 

repressão a facção legalista não fraquejou. Este levante foi, segundo López, o último estertor de um 

ator que na realidade havia desaparecido de cena ha muito tempo, uma tentativa extremada de 

recompor sua condição de protagonista. 

Os mil itares envolvidos nessa sublevação foram julgados pelo Conselho Supremo das forças 

armadas. Em abril de 1 99 1  iniciaram-se os julgamentos civis. Em setembro de 1 99 1  a Câmara 

Federal condenou Seineldin a reclusão por tempo indeterminado e impôs penas de prisão entre 2 e 

20 anos aos demais insubordinados. I) 

3- Os novos indultos de dezembro dr 1 990. O perdão para todos. 

Nos ciclos da história argentina. depois de um julgamento "exemplar" sempre vem um 

perdão. Assim. não tardou o segundo indulto. Este novo indulto incluiu os integrantes das duas 

primeiras Juntas Mil itares da ditadura. excluidos do primeiro. ovamente foram invocadas as 

palavras magicas: "reconciliação " e "pacificação nacional", Elas reaparecem cada vez que se quer 

revestir certas questões de um "interesse nacional". de um "compromisso de todos". a lim de 

completar a nação incompleta. Nessas horas uma série de fórmulas é esboçada e sacada das gavetas 

dos politicos e legisladores que precisam "falar em nome da nação ". 

Assim. o texto do segundo indulto abre com palavras muito conhecidas: 

/'is/(/: las medidas dispuestas por el gohiemo I/aciol/al para C/'<!CU' las cOl/didol/e.'· lJue 

posihililel/ la recol/cili"ciól/ definiti"u elllre los argelllil/os. COl/sideral/do: lJue IUIll 

pf'(Jfíll lda reflexiúl/ sohre la siWaciól/ impermlle el/ la Repúhlica. /l1!1'G a col/cluir el/ la 

I/ecesidad de que el Poder Ejeculim I/aciol/al realice. respeelO de los aelos de I'iolel/cia .r 

de los desel/euelllros hahidos el/ el pasado illlllediGlo. 11110 úllima cOlllrihuciúl/ para afiol/=ar 

el proceso de pac{lh:o(:ión eJl que f!.WÓII eI11/le}lados lo.\' sec/ores l'erdat.!e/"(IIIIf..'lIle 

rl!prese/llalil'os de la NaeiúlI. r. . .) Es mel/e.wer adoplar las medidas que gel/erel/ (,(JIIdiciol/es 

propicias para que a parlir de e/las. y COII el aporte ill.mstituihle de la grlllltle:.a espiritual 

I. Sain (I ClCl4: 1 97), apresenta dados interessantes a respeito dos rebeldes. Foram aproximadamente 1000 
envolvidos. majoritariamente suboficiais do Exército. Em .-\bril de I ClCl I ja havia 7Cl8 processados dos quaIs 
53 (70,<» eram oficiais e 7-l5 (93%) suboficiais. 

7 



de los Iwmhres e mujeres de esta Naciál/, pueda arriharse a la reclmciliacián definiril'a de 

todo.v lo.v argentil/os. única .mluciá" posihle para las Ileridas que alln faltan cicatrizar e 

parti cOl/strllir 111/11 auténtica Patria de Ilermanos ".16 (Grifos meus) 

Para construir uma pátria entre irmãos, nada melhor do que indultar mil itares e guerrilheiros 

no mesmo momento, fundamentando mais uma vez a teoria dos dois demônios.'7 Foram medidas 

pouco originais para problemas de eterno retorno. Este indulto pretendeu, valendo-se da tão 

necessária e conhecida reconci l iação. fechar a dramática história da ditadura militar. Os decretos 

274 1 .  2742. 2743. 2744. 2745 e 2746 indultaram Jorge Videla, Roberto Viola, Ramón Camps. 

Ovidio Richieri. Suárez Mason (generais); Emilio Massera, Lambruschini (almirantes), Orlando 

Agosti (brigadeiro), Martinez de Hoz (ex-ministro da economia da ditadura) e os mil itantes 

montoneros Mario Firmenich e Norma Kennede. 

Os efeitos dos indultos tem dois planos muito distintos, um social e outro militar. 

Socialmente, os indultos pretenderam apagar a memória de um passado em que a violência extrema 

predominou na sociedade argentina. No entanto, para superar essa parte da história precisa-se de 

muito mais do que um perdão oficial. Já entre as forças armadas, os indultos tiveram efeitos muito 

positivos. López ( 1 996) assinala quatro deles: 

I .  Favoreceram e fortaleceram a posição de Cáceres ("leal" ao governo), que atuou como 

nexo das relações entre a força militar e o poder politico civi l .  

2 .  Deixaram os carapi//ladas neutralizados e isolados, sem conteúdo de ação e de 

reivindicação. 

3 .  Favoreceram a imagem de Menem entre os mil itares. Isto lhe deu margem de manobra em 

outras questões delicadas. como a redução do orçamento militar e a implementação do Serv iço 

IVlilitar Voluntario. 

4. Desativando o conflito interno dos mil itares e neutralizando os carapillladas, os decretos 

favoreceram um maior controle civil sobre as forças armadas. 

I' A Câmara Federal. em 6 de setembro de 19Q4. aplicando o Pacto de San José de Costa Rica. deixou em 
liberdade 16 envolvidos no levante de 3 de dezembro de 1990. 
Ih Texto dos decretos de indulto. R(I/�IIIJI 0/;('/0/. dezembro 1990. p .  305-9. 
" A chamada 1(',,,,,,, d,' los dos d�lJIo/llos 

'
explica o autoritarismo na Argentina como produto das ações de 

dois atores com igual responsabil idade criminal: a guerrilha de esquerda que levantou as bandeiras da luta 
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4- Dez anos de democracia 

Em 1 993 a Argentina comemorava uma década de democracia. Fato raro em um pais que 

desde os anos 1 930 não tinha conseguido viver em democracia por mais de seis anos seguidos. A 

Argentina só teve uma vida política democrática entre 1 9 1 0  e 1 930. quando os presidentes Pena. 

Yrigoyen e Alvear conseguiram concluir os seus governos. Depois do último governo de Yrigoyen. 

derrubado por um golpe em 1 930, somente dois presidentes constitucionais conseguiram terminar 

seu mandato entre os anos 1 930 e 1 983:  Justo ( 1 932- 1 938) e Perón ( 1 946- 1 952).IN Assim, estes 1 0  

anos de democracia foram sem dúvida uma conquista. 

A democracia não chegou com tranquilidade, pOiS muitos sobressaltos a acompanharam: 

revoltas mil itares. hiper-inflação e casos de corrupção. Em compensação, houve liberdade de 

imprensa, as instituições representativas funcionaram e os argentinos tiveram o direito de exercer a 

sua cidadania através do voto. O que mudou nesses dez anos? Como foi percebida a vida polit ica 

democrática·) Uma pesquisa de opiniãol9 apresentada pelo jornal Clarill dá alguns indicios 

interessantes das respostas a essas perguntas. 

,.. ... 

annada como a única forma de mudança social e aqueles membros das forças annadas que tomaram o poder 
e aplicaram um sistemático terrorismo de Estado. 
" Ver no Anexo o quadro com os presidemes argentinos e os seus respectivos mandatos. 
,. A pesquisa foi realizada pelo Centro de ESllldios de Opinión Pública (CEOP) . O tipo de eSllldo fOI por 
amostra mediame questionários estruturados. O tamanho da amostra foi de -tODO casos efetivos. com U\11 

o 
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Quadro I 

O qut' mudou na Argentina depois de 10 anos de democracia?2u 

Respostas Melhor (%) 

Questões 

O país em geral 66,6 

A situação econômica 47,9 

A política de saúde 27,0 

Nível acadêmico da educação pública 16,8 

Compromisso com a educação pública. 28,3 

Condições de trabalho 16,9 

Liberdades individuais 79,9 

Liberdade de imprensa 83,1 

Independência da Justiça 17,7 

Aplicação da Justiça 23,2 

Soberania nacional 32,4 

Incentivo à cultura 34,8 

"ollft!: ( 101'/11, 12-12-1993. 

Quadro fi 

A . d d . 21 S conq U1stas a emocracla 

Conceit()s 

Estabilidade institucional 

Liberdade de eleição 

Liberdade de expressão 

Liberdade de imprensa 

Segurança I Tranqüilidade 

O sistema em si mesmo 

Cobertura de aspectos sociais 

enhum 

Outros 

'ão Sabe ão responde 

, I'ollf/!: ( 10/'11/. 12- 12- 1 99�. 

Igual (%) Pior (%) 

12,2 18,7 

17,6 32,6 

28,6 35,4 

27,8 48,3 

24,3 39,3 

23,7 53,S 

13,0 6,S 

10,4 4,0 

2,0 68,7 

27,7 41,1 

36,3 19, I 

30,6 25,6 

% de respondentes 

38,3 

33,5 

21,2 

10,3 

8,7 

5,9 

5,0 

4,5 

3,9 

3, I 

erro de cerca de 5.0°,<> (Q5% de confiabilidade). Os entrevistados foram pessoas de ambos os sexos de 30 ou 
lllals anos de idade e �e todos os niveis econômiços. Data cje rea.lizaçào: 3 a 1 0  de dezembro de IQQ3. _ 
- .�s percentagem nao somam 1 00°0 porque nao foram IIlcluldas as respostas dos entrevistados que nao 
souberam ou nào quiseram responder. 
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As cifras destes quadros enunciam algumas "boas novas". Para a maioria dos entrevistados. 

vive-se melhor na democracia, por causa da estabilidade institucional. da liberdade de expressão. 

das eleições, e por causa da situação econômica. Alguns problemas pendentes também foram 

assinalados: falta de oportunidades de trabalho, falta de segurança. pouco compromisso com a 

educação pública e com o sistema de saúde pública, além da corrupção e das crises na justiça. Os 

ganhos da democracia argentina quanto a segurança e tranquil idade, não são. contudo, animadores. 

4. 1 - Falta de segurança e impunidade 

Nada houve de mais dramaticamente ilustrativo da falta de segurança e impunidade do que 

os casos do atentado à Associação Mutual Israe l ita Argentina-AMIA, no dia 18 de julho de 1 994. e 

o assassinato do jornalista Jorge Luis Cabezas. em fevereiro de 1 997. 22 

Quanto ao atentado contra a Associação Mutual Israelita Argentina ( AMIA). é difícil 

descrever o fato e seus motivos. Poucas são ainda as informações reais disponiveis. o dia 18 de 

julho de 1 994, uma segunda-feira. às 9:53 horas, uma fortissima explosão acabou com o editicio da 

AMIA, localizado em um movimentado bairro de Buenos Aires. Morreram 86 pessoas e mais de 

1 50 ficaram feridas. entre visitantes e empregados do prédio. O governo decretou tres dias de luto 

nacional e pediu a colaboração de organismos de inte ligencia de Israel .  EUA e outros paises para as 

investigações . Fechou as fronteiras e organizou um Comite de Crises para dirigir a investigação do 

ataqueH 

Várias hipóteses são esboçadas para explicar o que aconteceu. o inicio. supunha-se um 

atentado com conexões internacionais, mas à medida que passou o tempo e as investigações 

avançaram timidamente. fortaleceu-se a hipótese de uma conexão nacional .  a "rede de apoio 

local". como é chamada a conexão argentina do atentado, estariam envolvidos pessoal da 

comunidade de segurança e lI1al/O de ohm desocupada. H Outra hipótese sugere que a politica 

exterior argentina. ativamente envolvida no conflito do Oriente Médio, poderia ser uma das razões 

do atentado. Até o momento. em que este trabalho foi concluido. somente uma pessoa foi presa em 

conexão com o atentado: Carlos Te lleldin. civil e agente de informações da repressão durante a 

'I Este quadro soma mais de 100% pois os entrevistados assinalaram mais de um conceito espontaneamente. 
" Ate a publicação deste Te,,-to. o caso Cabezas continuava sem solução. 
" Em 17 de março de 1992 outro atentado abalara o pais: a Embaixada de Israel em Buenos .-\ires fOI 
atacada com explosivos e ficou completamente destruida. Muitas pessoas ficaram feridas. As investigações 
sobre o atentado continuam. sem que, ate o momento desta publicação. qualquer pessoa tenha sido presa ou 
se tenham descobello pistas substantivas. 
� .. . ome que designa as pessoas que. sem necessariamente serem mil itares ou policiaiS. partiCiparam dos 
seqüestros e das tOlluras nos anos de ditadura mil itar. 
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ditadura. suspe ito de ser o vendedor da camioneta que teria sido utilizada como carro-bomba no 

atentado. 

uma pesquisa de opinião realizada pelo jornal Pa�illa 12 sobre o atentado da AM IA. os 

respondentes opinaram: 

• que o atentado foi dirigido contra os argentinos (48%). 

• que o terrorismo escolheu atuar na Argentina porque não há segurança (23%) e porque há 

impunidade ( 1 6%). 

• 50% pensam que não se deveria aplicar a pena de morte aos autores. 

• 44% não estão de acordo com a criação da Secretaria de Segurança e 53% destes dão como 

motivo não existir gente capacitada para conduzi-Ia; 19% consideram que tal secretaria só 

serv iria para reprimir e 18% que ela seria um instrumento do presidente. 

• dos 39"10 que estão de acordo com a criação da dita Secretaria, 69"/. pensam que haverá maior 

controle e 22% que haverá maior segurança. 2� 

Na sociedade civil o atentado gerou um movimento intenso de protesto que se cristalizou na 

organização chamada Memúria Ac/im. Todas as segundas-feiras o grupo se reúne na Plaza Lavalle. 

em frente ao Palaóo JI! li'ihllllales, ás 8 e 53 minutos (dia da semana, local e hora em que explodiu 

a bomba), Eles se definem como "cidadãos comprometidos com a memória, ávidos de justiça. 

amantes da paz e desejosos de que as instituições ocupem o lugar que lhes corresponde dentro de 

nossa castigada democracia", 26 

�.2- S IOE: Serviço de Inteligência do Estado 

Depois dos atentados á embaixada de Israe l e à AMIA, ficaram claras a ineficiencia do 

Serviço de Inteligencia do Estado. SIDE. e a pouca confiança que vinha merecendo, Isto levou a 

que as forças politicas começassem a discutir o seu futuro, Durante uma reunião realizada pela 

Alianza coalizão de oposição ao governo menemista que compreende o Partido Radical e o l'i'I!II/1! 

I'ai.l' SoliJario - FREPASO, Ricardo Natale. ex-subchefe do SIDE - durante o governo de Alfonsin 

- fez uma radiografia particularmente dura do Sistema acionai de lnteligencia, Ele ressaltou os 

seguintes pomos : 

I, Existe uma superposição de diferemes organismos dedicados à inteligencia. além dos que 

são organicameme ligados às forças armadas e segurança, Ele se referia aos organismos parale los 

" Citado em l/1fim/1t' ,\'Ohl'/! la Sillla('/O/1 de 10.1' DcrL'chns Hllmanos en Argemina. I QQ4: �2, 
", "l>lemoria Activa, Documentos". I'ágll1o l:l, 1 8  de julho de 1 9Q7 : 5, 
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de inteligência, como os da Secretaria de Segurança. a Secretaria de Luta contra a Droga. o 

Ministério do Interior, o Ministério de Re lações Exteriores e o Ministério de Economia. 

2.  O sistema de inte ligência argentino está basicamente desvertebrado. Há as forças armadas 

que não podem atuar no interior (por causa da Lei de Defesa Nacional) e as forças de segurança 

com recursos exiguos, em contraste com a enorme quantidade de fundos destinados ao S IDE. que 

tem demonstrado desde 1 989 ser totalmente inoperante nas funções para as quais foi constituida. 

3 .  O SIDE se transformou num organismo coletor de fundos para diferentes atividades pára

gove rnamentais, fazendo uma politica de "amiguismo". 

4. Elementos notoriamente anti-democráticos e anti-semitas têm se incorporado ao SIDE e 

muitos deles estão vinculados à reação militar. 

5. A produção de inteligência é praticamente nula. 

6. A gestão de Hugo Anzorreguy no SIDE anulou o órgão máximo de inteligência que é a 

Central Nacional de Inteligência (CN I ), cuja capacidade e mérito são reconhecidos pelas próprias 

forças armadas e de segurança. 

7. O SIDE tem se dedicado a oferecer proteção policial a funcionários ou ex- funcionários 

do governo. como Matilde Menéndez ou a família Alsogaray, o que não é a sua função especifica: 

a realizar tarefas de apoio à Justiça, na forma de escutas telefõnicas que são logo vendidas e 

difundidas nos meios de comunicação; a produzir campanhas de perseguição a dirigentes políticos 

e a setores do jornalismo; a criar um sistema distorcido de pessoal. produzindo setores com 

altissimos salários e e levado patrimõnio pessoal. 27 

Na agenda dos integrantes da Al ianza alguns pontos estavam definidos a respeito do SIDE 
. . 2� caso vIessem a assumIr o governo. 

• Reduzir o tamanho. Hoje em dia o sistema é macrocéfalo. com mais de 2700 pessoas. sendo que 

o pessoal que ingressou mais recentemente - muitos deles reformados das forças armadas e da 

comunidade de segurança - tem uma média de 55 anos de idade. 

• Dirigir os esforços para a defesa dos interesses regionais e dar ênfase aos crimes de narcotráfico. 

lavagem de dinheiro e terrorismo nacional e internacional. 

• Promover uma total reestruturação do pessoal. recrutando novos quadros não-partidários com 

melhor formação profissional e moral. 

• Minimizar o uso dos fundos secretos.29 que devem ficar sob comrole parlamentar. 

'7 - I'of!,illa I l. I q de ouwbro de 19q7. 
" É �POI1tIllO lembrar que nas eleições legislativas de outubro de I qq7 a Alianza venceu na malona dos 
Estados da Argentina. conquistando a maioria no Congresso. antes em poder do Partido Justiclalista . 13 



• Colocar o S IDE sob a tutela de comissões de ambas as Câmaras do Congresso_ não só no tocante 

aos recursos e à sua utilização, mas também quanto às suas operações. 

• Destinar suas atividades para enfrentar as ações que possam comprometer o Estado nacional. e 

não à vigilância sobre pessoas que possam molestar os governantes. 

• Dar-lhe maior transparência exigindo que o Secretário e os sub-Secretários do SIDE sejam 

nomeados com aprovação do Senado. 

• Eliminar os decretos "S" ( reservados e secretos). 

• Debater o orçamento do SIDE no Congresso, não através de quantias globais, mas detalhado em 

ítens e com total conhecimento dos fundos que serão alocados. 

• Reduzir significativamente o número de delegados do SIDE no exterior, cujas funções possam 

ser cumpridas pelo pessoal de carreira com a devida capacitação . 

• Dar acesso irrestrito a qualquer cidadão às informações do SIDE que possam ferir algum direito 

constitucional. 

s- Os militares na política eleitoral. 

S. I - Criação do MODIN (Movimento Pela Dignidade e [ndependência) - abril de 1 990 

A divisão entre as tendências carapilllaJas, delineada desde o governo Alfonsin ( 1 983 ). 

cristalizou-se depois que Seineldin saiu da ativa ( 1 990). Ficou clara uma divisão entre os que 

optaram pela politica e os que optaram pela luta no interior do Exército. Em abril de 1 990. o 

tenente-coronel reformado Aldo Rico fundou. junto com outros militares reformados e com 

mil itantes da direita nacionalista um partido político chamado "Movimento pela Dignidade e a 

Independência" - MODI o MODI concorreu pela primeira vez nas eleições de setembro de 

1 99 1 .  convertendo-se na terceira força politica da província de Buenos Aires. Os resultados 

eleitorais surpreenderam muitos observadores: o MODlN obteve 5 7 1 .364 votos na província de 

,. Os fundos secretos, chamados também de "dinheiro clandestino", não podem ser detectados em qualquer 
planilha orça menta ria. nem podem ser medidos com precisão. No ano de 1 996 estimava-se que eram uns 
220 milhões de fundos secretos. dos quais 8 milhões eram dirigidos ao Congresso Nacional. Os fundos 
secretos foram criados há mais de -10 anos. com o decreto 53 1 5/56, editado pelo ditador Eugenio Aramburu . 
Na época foram criados para suprir os serviços de segurança no momento da dura repressão ao peronismo. 
O decreto foi ratificado pelo regime de Ongania através da lei ( 1 8.302). Em 1 984. na primeira lei 
orçamentária da fase democrática (23. 1 1 0). decidiu-se que os gastos secretos valeriam para a Secretaria 
Geral da Presidência e o Serviço de Inteligência do Estado (SIDE). Dois anos depois. por meio de outra lei 
(23 .270). incluiu-se o ;\'Iin istério de Defesa e. posteriomlente, com a lei (23.4 1 0), o Ministerio das Relações 
Exteriores como recebedores de fundos secretos. Em 1 992. a lei 24.06 1 incluiu o pr6prio Congreso acionai 
entre os beneficia rios. ( "/arm. 1 3  de outubro de 1 996. Suplemento especial "La vieja hist6ria de los fondos 
reservados ". 1 -1 



Buenos Aires.lo provenientes na sua maIOria de peronistas decepcionados com o governo de 

Menem, policiais e famil iares de militares: 80% dos votos vieram dos subúrbios da cidade de 

Buenos Aires. O MODIN elegeu tres deputados para o Congresso Nacional. dois senadores e dois 

deputados na legislatura da provincia de Buenos Aires J I 

Nas eleições provinciais de 3 de outubro de 1 993, recebeu 664.665 votos, 1 1 % do total e 

elevou para I I a sua representação na Câmara de Deputados. Nestas eleições o MODIN fortaleceu a 

sua presença em duas regiões de forte tradição liberal, Vicente López e 5an Isidro H 

Durante a campanha presidencial de 1 995 o candidato do MODlN. Aldo Rico, convocava os 

"combatentes para encontrar uma solução politica definitiva para as seqüelas da guerra civil" n 

Apesar desse apelo o MODlN conseguiu apenas 27.247 votos na capital e 289. 167 votos no restante 

do pais, correspondendo a 1 ,77% do eleitorado. 

Rico fez uma campanha eleitoral destinada a peronistas desencantados, policiais, oficiais 

reformados e setores pobres que simpatizavam com os novos movimentos nacionalistas.l4 Os 

mil itares, que em outras oportunidades trouxeram muitos votos para o riquismo. nesta eleição de 

1 995 parecem ter voltado às raizes peronistas e votado em massa no menemismo. 

As eleições de 1 995 que tiraram momentaneamente o MODlN da arena política e que deram 

maIS quatro anos a Menem apresentaram duas novidades: pela primeira vez em muitos anos o 

bipartidarismo (radicais e peronistas) foi rompido com a aparição em cena da FREPA50 (uma 

frente com ex-mil itantes peronistas e de partidos de esquerda moderada); candidatos "famosos" 

(cantores. esportistas e atores) - quase todos representantes do menemismo - apareceram como os 

grandes vitoriosos . 

. '0 MacSherry. 1 9Q6: 138: PlÍgino 12. 1 5  de maio de 1 995. 
' I  Adrogue. 1 993:429. 
" Pagina I:>. 1 5 de maio de 1 995 . 
. '.' Cirado em l'lÍgll1<1 I:>. 1 5  de maio de 1 995 . 
. '4 MacSherry. 1 996: 239. 

r--------. 
FUNDAÇAo "FTÚLlO VA!lGAS 

C DOe 
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5.2 - A aliança de Rico com o Partido Justicialista. 

Depois de muitas rebeldias, o tenente-coronel Aldo Rico escolheu o caminho das urnas para 

expor suas inquietudes, mas, com o passar dos anos e com a consolidação democrática, sua imagem 

foi perdendo força. Após a derrota eleitoral de 1 995, quando parecia que estava saindo da cena 

política por causa da falta de votos, urna aliança fez dele um candidato novo, um ganhador em 

potencial. Produto do temor político do Partido Justicialista ante o avanço da Alianza, Rico e seu 

partido, o MODIN, foram convidados para, junto com os peronistas, enfrentarem os novos e 

incômodos oponentes. 

Uma matéria do jornal Página 12 usa um título sugestivo - "Una campana en la que el 

teniente coronel no tiene pensado rendirse
,,35 - para mostrar o perfil da campanha, o lugar escolhido 

para que Rico seja candidato a prefeito nas eleições de outubro 1 997 e as disputas políticas para 

ganhar espaço. San Miguel é um distrito feito sob medida para Rico, pois é próximo ao Campo de 

Mayo, território peronista por excelência. Nele o MODIN conseguiu mais votos do que em qualquer 

outro lugar. Também é um dos municípios com maior índice de pobreza, com forte presença de 

militares e policiais, um espaço carapintada por excelência. 

O interessante do caso é como, no pequeno espaço de um distrito, se podem ver em debate 

alguns temas importantes para pensar a consolidação democrática. Neste sentido, o caso de San 

Miguel é paradigmático. É um distrito com grande incidência de pobreza e o peronismo venceu nele 

por 24 anos consecutivos. Ante uma possível derrota, Duhalde (governador de Buenos Aires) 

" Página J 2, 4 de outubro de 1997. 
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convida para ser candidato a prefeito um ex-mil itar que. por seu passado de carapilllada. tem muito 

apoio no lugar. As carateristicas marcantes do município são a pobreza. a falta de segurança e a 

corrupção politica. O combate a esses problemas e a prioridade dos habitantes. o que de certo modo 

explica. por um lado. porque a maioria dos votantes escolheu Rico para prefeito de San Miguel. Isto 

demonstra que. para os votantes que solicitam ordem e segurança. os militares parecem ser ainda as 

referencias mais fortes, em virtude do passado de repressão na Argentina. 

Entre as disputas partidárias, as campanhas eleitorais e as escolhas dos cidadãos se começam 

a mapear diferentes formas de "fazer política" na Argentina democrática, na qual já não funcionam 

somente os esquemas do bipartidarismo que historicamente marcaram as eleições. Na política da 

Argentina contemporànea matizes dos mais diversos graus se apresentam como novas 

possibi Iidades da democracia. 

5.3- Mais militares na políticaJ6 

O coronel Roberto Ulloa e o P:lrtido Renovador de SaltaJ7 

Roberto Ulloa abandonou sua condição de capitão de navio da Armada em 1 973 . Durante a 

ditadura militar de 1 976, foi convocado por Videla para ocupar o cargo de governador da provincia 

de Salta. Sua participação no governo se concentrou. como foi comum na época. em obras de infra

estrutura. Em fevereiro de 1 983, 8 meses antes da restauração democrática. Ulloa se retirou do 

governo e iniciou uma vida político-partidária com o objetivo de chegar ao poder pelas urnas. Ulloa 

escolheu o Partido Renovador Salteiio para canalizar suas novas inquietações políticas. Nas eleições 

de 1 983, no nível nacional. o partido apoiou a candidatura Alfonsín-Martinez. e no nivel provincial 

apresentou candidatos próprios. Em seu primeiro intento para governador Ulloa obteve 1 7% dos 

votos. 

Ulloa se fortaleceu nos anos seguintes. Nas eleições de 1 985 elegeu-se deputado nacional 

pelo estado de Salta, com 22.69% dos votos. :'-Jessa eleição o Partido Renovador de Salta elegeu 26 

dos 1 55 constituintes encarregados de reformar a constituição provincial. as eleições de 1 987 o 

PRS conseguiu eleger dois deputados nacionais. com 1 9.73% dos votos do estado de Salta. Em 

1 99 1  Ulloa foi o primeiro ex-militar a alcançar um posto executivo de governo atraves de eleições. 

Obteve 54.52% dos votos sa/fe"os que o consagraram como governador. 

.'(' Os dados expostos nesta seçào sào do texto de Gerardo Adrogue. "Los ex-mil itares en política . 
sociales e cambios en los padrones de representación pol itica " . Desarm/!o 1,·col1ol/lIm. n. 1 3 1 .  vol. 33 . 
.'7 O Partido Renovador Saltelio e um partido político provincial. sem representação a Illvel llacional . 

Bases 
1 003 
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5.4- O coronel José Ruiz Palacios e a Acción Chaqueiia 

Palacios abandonou a carreira militar no inicio da década de 1 970. Com a chegada dos 

mil itares ao poder. após o golpe de 1 976, surgiu para ele um novo espaço de participação. Foi 

nomeado sub-Secretário do Interior da Argentina, sob direção do general Albano Harguindeguy, 

cargo no qual ficou até 1 980. A passagem por esta sub-secretária lhe deu destaque na história da 

repressão, pois foi uma das figuras com alto grau de responsabilidade funcional no aparato 

repressivo do Estado. Em 1 98 1  foi nomeado governador do Chaco, sua terra natal, ocupando o 

cargo até 1 983 . Durante alguns anos, depois da ditadura, morou em Buenos Aires e em 1 988 

retomou ao Chaco. Ali fundou o partido político Acción Chaqueiia (ACH). 

Sua entrada em cena como político ocorreu em 1 989, como candidato a prefeito de 

Resistencia (capital do Chaco). O desempenho do "novo político, ex-militar" surpreendeu: obteve 

3 7.4 1 % dos votos. contra 3 5, 1 5% do Partido Justicial ista e 1 7, 1 2% da UCR. Já no nivel provincial 

o resultado não foi tão significativo, pois a Acción Chaqueíia conseguiu apenas 1 5% dos votos. 

suficiente para eleger dois deputados na legislatura provincial. Nas eleições de 1 99 1 ,  Ruiz Palacios 

não se apresentou como candidato a governador, já que não tinha vivido os últimos cinco anos no 

Chaco - residia no Chaco desde 1 988- conforme exigido pela Constituição local. No entanto, o seu 

panido se aliou á Unión dei Centro Democrático ( UCEDE) ]8 Esta aliança deu certo: alcançou 

3 7.57% dos votos nas eleições provinciais, contra 37,22% do peronismo e 2 1 ,50% da UCR. Com 

estes resultados. a UCEDE elegeu o governador do Chaco, um deputado nacional e 7 deputados 
. . .  ]9 provlllclals. 

5.5- O general Antonio Domingo Bussi e a Fuerza Republicana-lO 

Como general de divisão, Bussi foi o responsável pelo "Operativo Independencia" ( 1 975), 

decretado pela presidenta Isabel de Perón. cujo objetivo era lutar contra a guerrilha armada na 

região de Tucumán. Quando ocorreu o golpe contra Isabel de Perón ( 1 976), Bussi assumiu um lugar 

especial no novo esquema de poder: foi governador da provincia de Tucumán, de abril de 1 976 a 

dezembro de 1 977. Com o retorno da democracia. foi acusado de ser responsável por 

desaparecimentos. execuções e torturas. Em 1 988 foi absolvido pela Cone Suprema com a 

." PartIdo de direita que apoiou o último golpe mi l itar de 1976. 
'" Adrogue. I QQ3. 
MO A Fuerza Republicana e U111 partido politico provincial sem representaçàoa nivel nacional. 18 
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aplicação da "Ley de Punto Final".�1 O fato de estar sendo processado não impediu que. em 1 987. 

ele aceitasse a candidatura a governador de Tucumán, oferecida pelo partido conservador provincial 

Defensa Provincial Bandera Blanca ( DPBB). Os resultados foram surpreendentes: o DPBB elegeu 

1 2  dos 60 membros do colégio eleitoral encarregado de eleger o governador. um deputado nacional. 

um senador e tres deputados provinciais. 

Pouco tempo depois Bussi saiu do DPBB e cnou um novo partido. Fuerza Republicana 

( FR). O novo partido estreou com sucesso na arena política. Sem apoiar a nivel nacional qualquer 

um dos partidos majoritários (P  J e UCR), conseguiu eleger dois deputados nacionais. eleitos com 

34.6 1 %  dos votos e nove deputados provinciais com 47,80%. O dado mais importante é que 

conseguiu fazer 33 congressistas constituintes provinciais, contra a 25 do PJ e um da UCR. Nas 

eleições de 1 99 1 ,  Bussi não conseguiu se eleger governador, mas a Fuerza Republicana ratificou 

sua penetração no eleitorado tucumano, alcançando 44, 1 2% dos votos e elegendo dois deputados 

nacionais. Em 1 995 Bussi se elegeu governador de Tucumán. Nas eleições de 25 de outubro de 

1 997. o partido de Bussi venceu de novo em Tucumán.�2 

6- Mudanças. cortes e gastos militares. 

Intormações sobre gastos e orçamentos militares são úteis para refletir sobre o tipo de torças 

armadas e suas funções nas democracias. Comparando os governos de Alfonsin e Menem. 

percebemos que há uma tendencia de redução do orçamento militar. A partir de 1 989. quando 

Menem assumiu a presidencia, o total declinante dos gastos mil itares causou um "processo efetivo 

de desmobilização e desarmamento".�J Isto provocou uma série de conseqüencias no interior das 

forças armadas: 

• atrasos nos pagamentos de salários. 

• duplo emprego dos militares (proibido pelas forças armadas Argentinas) . 

• redução no ingresso de conscritos para serviço mil itar obrigatório (extinto logo depois) . 

• , A lei do Ponto Final. ex1inta "toda ação penal contra os membros das forças annadas. de segurança. 
policiais e penitenciárias imputados pela sua suposta participação. em qualquer grau de autoria. em delitos 
que puderam ter-se cometidos com motivo ou ocasião de fatos acontecidos no marco da repressão. ate o 1 0  
de dezembro de 1 983. e que não sejam intimados a prestar declaração pelo tribunal competente dentro dos 
60 dias corridos, contados a partir da data de promulgação da presente lei". A lei do Ponto Final fOI 
sancionada em 23 de dezembro. promulgada no dia seguinte e publicada no Diário Oficial em 10 de 
dezembro de I Q86. 
" - l'ngll1n I l. 1 7  de outubro de I QQ7 . 
'.' López. I Q96: 1 94. l a  



• escasso movimento e pouca reposição de equipamentos e veiculos militares, necessários aos 

treinamentos mil itares . 

• - • redução significativa da produção das fábricas mil itares. 

. .  

- . 

. -

• redução do tamanho das forças armadas. 

• queda do nivel de profissionalização e treinamento mil itar. 

• redução do grau de alistamento e da capacidade de mobilizar recursos para a guerra. 

as palavras de Acuiia e Smulovitz ( 1 994), Menem trocou perdão por obediência. Só assim 

podemos entender porque os militares não se revoltaram novamente perante tantas reduções dos 

seus privilégios. Em termos comparativos, se tomarmos o periodo compreendido entre os anos 

anteriores à ditadura militar até o primeiro governo do Menem, as percentagens dos gastos militares 

em relação ao Produto Nacional Bruto-PNB argentino ficaram nos niveis apresentados nos quadros 

abaixo. 

Com base nesses dados. pode-se afirmar que os gastos militares sofreram uma diminuição 

substantiva durante o governo de Menem. 

Em 1 994. 1 0  mi lhões de dólares foram prometidos pelo estado às forças armadas, depois dos 

protestos sociais de Santiago dei Estero,44 destinados à manutenção dos aviões das forças armadas, 

assim como outros 30 milhões de dólares foram prometidos para a Gendarmeria. A preocupação do 

presidente Menem nesse momento era com a "suposta presença de focos guerrilheiros no noroeste 

do pais " .  4� contra o quê era necessário criar uma força de intervenção ágil. 

6. 1- Gastos militares no segundo governo de Menem ( 1995) 

Para o período do segundo governo de Menem, há poucos dados sobre os gastos mil itares na 

Argentina. A panir de noticias de jornal podemos apresentar algumas cifras. 

O Ministério da Defesa anunciava em 1 995 que estudava a possibil idade de vender mais 

imóveis mil itares. I a venda estaria incluida a famosa Escuela de Mecànica de la Armada (ESMA). 

+I Em dezembro de 1 993, no estado de Santiago dei Estero, a população saiu às ruas em protesto contra 
varios meses de atraso no pagamento dos salários dos funcionários públicos. Houve vários dias de tumulto . 
Os manifestantes invadiram a câmara legislativa e o palácio do governo, jogaram móveis e outros objetos 
pelas janelas e acenderam fogueiras com eles. Invadiram também as casas de ex-governadores e do 
governador. levaram os móveis e os objetos de valor. comeram e beberam todo o que encontraram e 
tomaram banhos de piscina nas casas. A revolta popular acalmou-se logo que chegaram as forças de 
segurança. apoiadas pelas forças annadas. e depois que o presidente Menem resolveu o problema dos 
sala nos atrasados. 
�� h?fiJrn1l..· sohrc.' /a ,"úluonól1 de Ins Dercchos Humanos en Argentina. 1 994: 10 .  10 



que durante os anos da ditadura funcionou como um centro clandestino de detenção. As vendas 

teriam como objetivo, segundo o Ministro da Defesa Camilión, a reestruturação geral do conjunto 

das forças armadas, para diminuir gastos e otimizar recursos. 

Em 1 996 as noticias de jornal mostravam uma tendencia muito clara de diminuição nos 

gastos militares, que acompanhavam a reforma do estado particularmente estrita nssses anos. 

Junto â deterioração progressiva dos salários, as forças armadas somavam deficiencias a 

respeito da falta de renovação e manutenção do material de operações, por falta de recursos. 

Em 2 1  de junho de 1 996, o chefe do Estado Maior Conjunto das Fuerzas Armadas, general 

Mario Cândido Diaz, declarava que: "Ias fuerzas armadas no pueden achicarse mas, trás los recortes 

presupuestarios que sufren desde hace diez anos". 

Quadro 1 1 1  

Efetivos e principais equipamentos das forças armadas argentinas- 1997 

Marinha Exército Força Aérea 

20.000 marinheiros 35.000 soldados 1 3 .000 soldados 

6.000 fuzileiros navais 250.000 reservistas 

I pona-aviões. 256 tanques médios T AM ( 1 20 27 caças (Mirage 3 e 

I esquadrão de 1 1  aviões Super em construção ) Mirage 5) 
Etendard 

7 fragatas 1 60 blindados caça-tanques 20 caça-bombardeiros A-4 

Kuerassier Seahawk. 

4 submarinos (2 em construção ) 150 canhões calibre 1 55mm 75 aviões anti-guerrilha 

Pucará . 

. . . -
/-O/lll!: /-o/ha dI! Sau Pall/o. 3 de outubro de 1 997 . 

o orçamento das forças armadas em 1 997, foi de US$ 3.49 bilhões - menos 3% em relação 

a 1 996. Desse total, mais de 80% vão para o pagamento de pessoal e pensionistas. -l6 O Ministro da 

Defesa, Jorge Dominguez. solicitou um aumento de 1 5% no orçamento militar para os próximos 

cinco anos, a partir de 1 999. As tensões a respeito do assunto continuam. Em agosto de 1 997 as 

reformas das forças armadas e os cortes no orçamento levaram a um desentendimento entre o 

ministro da Defesa do governo de Menem. Jorge Dominguez. e o chefe do Estado Maior Jorge 

,., () ( ;/060. 5 de maio de 1 997. 2 1  



Enrico. que pediu demissão de seu cargo e também a passagem para a reserva da Marinha, na qual 
. 

44 47 serviu por ' anos. 

Mas. a tendencia de redução dos gastos militares na Argentina acompanha não só o 

movimento interno de redução dos gastos em geral ,  senão também as tendencias que desde os anos 

90 caraterizam a América do Sul no que diz respeito ao gasto mil itar. O mesmo está estabilizado em 

1 , 5% em relação ao PNB. 

A Argentina, se comparada com Chile e Uruguai, apresenta dentro desse contexto uma 

redução alta de seus gastos mil itares. Comparando por exemplo o ano de 1 994, a Argentina 

apresentou um gasto de 1 ,7% em relação ao PNB, o Chile 1 ,9% e o Uruguai 2,6%. Já o Brasil é o 

que apresenta o menor gasto com I ,  1%. 

Um dado significativo é que se comparamos nesses mesmos paises a % em relação ao Gasto 

do Governo Central-GGC. os paises mudam suas posições. Argentina passa a ocupar o primeiro 

lugar com 27%, Uruguai 7,3%. Chile 9, I % e por último o Brasil 3,5% 48 

6.2- O Projeto Condor 1 1  

Na nova politica de Menem em relação aos militares, o fato mais significativo foi o final do 

Projeto Condor \ I  (I'royec:/o ( "olldor 11) que tinha como finalidade a construção de um míssil de 

combustível sólido. com alcance médio de 1 000 km. Poderia transportar uma carga nuclear de 300 

kg. e pelas suas caracteristicas, seria a primeira anna de destruição em massa fabricada na 

Argentina. Este projeto era financiado pelo Iraque e pela Arábia Saudita. Os custos estimados do 

projeto ficaram entre 300 a 800 milhões de dólares.49 

Durante o governo de Alfonsin ( 1 983- 1 989), o projeto teve bastante apoio. Segundo Acuíia 

e Smith, a sua continuação durante a administração do governo Radical fazia parte de uma espécie 

de estratégia de "boas relações" com as forças armadas, pois os mil itares ainda tinham condições de 

contestar as medidas adotadas pelas autoridades civis em relação aos gastos militares. Outro fator 

que explicaria a continuação do projeto é o que se relacionava com o plano de ação do governo no 

" O pedido de demissão teve como motivo principal o fato de que Jorge Enrico fez declarações que 
causaram mal-estar entre Argentina e Chile. Ele divulgou detalhes técnicos sobre os exercicios mil itares 
conjuntos dos dois paises e disse que eles aconteceriam em nivel de Estado Maior. atraindo assim para si o 
comando dos exercicios. /·iJlh(1 "" São /'(1/1/0. 23 de agosto 1 997 . 
• , i\lercosur de la defensa. 1 996: Fraga. 1 997. 
,., AClllia e Smith. 1 994. nota de pe de pagina nO 1 9. p. 356. 22 



tocante à sua política exterior. e com as tensões militares decorrentes da presença britànica nas 

M I ·  '() a vmas.· 

Menem sofreu diversas pressões dos EUA e da Inglaterra para interromper o projeto. O seu 

fim súbito cumpriu um papel importantissimo nas alianças e apoios " negociados" com os EUA. 

sobretudo em relação às novas medidas neoliberais do governo de Menem. Junto com o fim do 

Projeto Condor 1 \  , outras medidas foram tomadas pela Argentina: 

• Abandonou sua posição de país "não-alinhado". 

• Restabeleceu relações diplomáticas com a I nglaterra. 

• Aderiu à coalizão militar encabeçada pelos EUA contra o Iraque. 

• Assinou, junto com o Brasil, o Tratado de Tlatelolco, que estabelece a não-proliferação de armas 

nucleares. 

• Aderiu a outros acordos de não-proliferação de armas de destruição em massa. 

• Incrementou sua participação nos regimes internacionais de cooperação e segurança. 5 1  

• Definiu seu apoio a uma ativa participação nas missões de paz da ONU. 

• Incrementou alianças e relações com os paises mais desenvolvidos, especialmente EUA. 

6.3- As forças armadas e as indústrias militares. 

A nova política econômica do governo afetou diretamente as indústrias mil itares. A reforma 

fiscal e a diminuição dos gastos mil itares foram as principais causas da redução da produção militar. 

A partir de 1 99 1  o governo Menem iniciou as privatizações e as indústrias das /'llhricaciol/es 

Milimres não foram poupadas. Empresas químicas e petroquimicas foram privatizadas. A principal 

produtora de aço do pais - SOMISA - assim como várias indústrias de fabricação de armamentos 

passaram a mãos privadas. Ao fim, o que se verifica é um significativo corte nas indústrias mil itares 

em decorrência das exigências macroeconômicas. erosão do poder politico dos militares, o !Tacasso 

da última ditadura mil itar e a catástrofe das Malvinas. �2 Também devemos levar em conta que o 

papel das forças armadas mudou depois do fim da Doutrina de Segurança Nacional e das novas 

definições de atividades que acompanham os cortes de orçamento. Cabe então perguntar: qual é o 

novo papel destinado às forças armadas argentinas? 

'0 Acuoa e Smith. 1 994: 356 e nota de pé de pagina nO 1 9. 
'I Um exemplo de tratado internacional é o assinado com o M inistério da Defesa da Espanha. em -I de 
novembro de 1 992. que tem como um dos seus pontos centrais discutir as fornlas de integração das forças 
annadas na sociedade. Documenro na integra em <http ://www.ser2000.or.ar/articlllos-revista-serlrevlsta-
3/acllerdo.htm> 
" Acuiia e Smith. 199-1: 357.  
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7- Da guerra às missões de paz. 

A participação nas missões de paz5J parece ser o papel mais claro das forças armadas na 

atualidade argentina. Estas missões chegaram em um bom momento, já que era necessário redefinir 

o papel das forças armadas e não havia clareza de como fazê-lo. Do ponto de vista profissional. 

estas missões também agregam elementos positivos, pois permitem acesso a melhores salários e 

gratificações em troca do desempenho de uma tarefa militar. A Argentina, através das suas forças 

armadas. participou em mais de 20 das quase 40 Operações de Manutenção da paz realizadas desde 

1 948 pela ONU em diversos lugares do mundo. 54 

Atualmente. a Argentina mobiliza quase 1 500 efetivos das forças armadas para servir ao 

Conselho de Segurança das ações Unidas. O maior contingente de soldados argentinos - mais da 

metade do total (862) - está baseado na Croácia. Em 1 992 a Argentina mantinha soldados em 

missões de paz no Oriente Médio, Angola, Camboja, Saara Ocidental, Iraque, Kuwait, ex

Iugoslávia. Congo e Haiti. Em 1 996 a presença argentina mais forte era no Kuwait, Croácia e 

Chipre. Ela também enviou tropas quando do recente conflito entre Peru e Equador. 

No Kuwait, a " Companhia de Engenheiros 8 Kuwait" estava encarregada da tarefa de 

manutenção de estradas e da destruição de minas terrestres e outros materiais explosivos. Para estas 

tarefas foram recrutados 50 membros do Exército argentino. Outro grupo foi convocado pelas 

Nações Unidas para controlar a região de separação entre forças turcas e cipriotas. Para isto. 34 

representantes da Força Aérea Argentina foram mobi lizados na ilha de Chipre. Uma outra atividade. 

considerada análoga à das forças de paz. é a mobilização de efetivos das forças armadas argentinas 

na área da Antártica Argentina. Ali 43 homens da Armada Argentina se revezam, desenvolvendo 

atividades que incluem meteorologia. central de prognósticos, levantamento de dados geológicos e 

b ·  I "  
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'·'As conhecidas Missões da Paz estabelecidas pela ONU e oficialmente chamadas de Operações de 
Manutenção da Paz (OMPl. constituem uma ferramenta central, segundo a página oficial da ONU, para 
"Proteger as futuras gerações do flagelo da guerra. Mais de 650.000 funcionários militares e de policia. 
assim como civis. têm prestado serviços nestas operações, vigiando cessações de fogo, patrulhando áreas 
desmil itarizadas. criando zonas de isolamento entre forças opositoras e desativando conflitos locais que 
ameaçam conveller·se em guerras mais generalizadas. Os diversos governos também têm mandado 
contingentes nacionais. compostos por soldados encarregados de aplicar a disciplina e o adestramento 
mi l itar. com o objetivo de restabelecer a paz. Cabe assinalar que em 1 988 ocorreu o reconhecimento 
mundial. quando se outorgou o Prêmio Nobel da Paz às Forças de Manutenção da Paz da ONU. mais 
conhecidas como Capacetes A.zuis··. Ver na intemet: 
<Imp ://www.faa .mil.ar/onu/ON U%20Introduccion .html> 
'. Fraga. I Q<17 . 
.. 1,(/ Nacull1, 2 dejaneiro de 1 997. 

, • 
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7. 1 - O Celltro A rgelltillo de Elltrellamiellfo parti ()pertlc:iolle.� de Paz (CEACOPAZ) 

Os "capacetes azuis" ou forças de manutenção da paz argentinos contam. desde junho de 

1 995. com um centro de treinamento próprio. A sua criação, produto da politica de Menem para os 

mil itares, expressa a vontade do governo de enviar tropas as missões de paz. O que mais chama a 

atenção é que isso ocorre simultaneamente com os cortes nos orçamentos de todas as áreas 

mil itares. O centro está a cargo do tenente-coronel Fernando Isturiz, ex-chefe das tropas argentinas 

na Croácia. e funciona na antiga Escuela para Apoyo de Combate General Lemos. no Campo de 

Mayo. O orçamento previsto é de 300.000 dólares anuais. O objetivo central do centro é o de treinar 

oliciais e sub-oficiais das três armas selecionados para missões no exterior. l6 

No entanto. um fàto chama a atenção: a ligação entre as missões de paz e a venda ilegal de 

armas a paises para onde as forças armadas mandaram soldados. Dois casos foram mais divulgados: 

as vendas ao Equador e à Croacia. Em março de 1 995 o ministro da Defesa Oscar Camilión foi 

interpelado pelo Congresso Nacional por causa da venda de armamento argentino ao Equador, em 

fevereiro do mesmo ano. esse momento o Equador estava em guerra com o Peru e a Argentina era 

um dos paises que colaborava nas gestões de paz. O argumento dos governantes argentinos foi que 

não sabiam que essas armas eram para o Equador. ja que o comprador, segundo eles, foi a 

Venezuela. A Venezuela desmentiu esta informação. O embaixador argentino na OEA. Patino 

Mayer, expressou sua preocupação com a perda de credibil idade da Argentina nesse organismo. A 

única resposta, simbolicamente significativa. foi que o interventor de l'àhric((ci(}IIt!� Mililar('.\·, L.  

Sarlenga. apresentou sua renúncia. por solicitação do presidente Menem. como a única forma de 

"acabar com o assunto ".57 

O governo. em 5 de abril de 1 995. começou a investigar uma venda não-autorizada de 

armamentos argentinos pela Comisión Interministerial. cujo destino final teria sido a Croácia. 

Justamente ali estava um batalhão de mais de 800 homens do Exército argentino. em missão de paz. 

A alfândega argentina informou que o armamento saiu do pais com autorização do governo.lN Em 

1 997, Ornar Gaviglio. chefe de operações da fâbrica militar de Rio l I \. do estado de Córdoba. 

revelou à Justiça Argentina como se entregaram os armamentos vendidos à Croácia entre 1 994-95. 

Gaviglio declarou ter supervisado pessoalmente a "maquiagem" dos canhões: o escudo do Exército 

Argentino e os números de série foram apagados. e as armas foram pintadas de novo. Contou 

também que dois técnicos de Fabricações Mil itares viajaram nessa época à Croácia para supervisar 

" , Pógino /2. 28 de jllllho de I QQ5 . 
�7 Citado em In!iJrme .",'obre los J)f!r('('hos Humanos el1 A rf!.t'nlll1C1. I QQ5:2 1 1 . 
• , Citado em h;/iJrme Sohre /0.1' Derahos Humo/1os ,'/1 A r

:
"el7lin<1. I Q95 :1 1 6. 
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a instalação dos canhões no teatro de operações. O testemunho de Gaviglio foi importante porque a 

saida dos canhões foi legalizada somente em 24 de janeiro de 1 995, pelo decreto presidencial 

secreto 103. o mesmo que autorizou a saida de armas ao Equador. O decreto apareceu para "limpar"' 

a saida dos canhões. mas ela tinha ocorrido antes de janeiro de 1 995 59 

8- Segurança interna: decretos e leis 

Neste item será tratada uma série de questões referentes direta e indiretamente à segurança 

interna. A segurança interna e os problemas gerados em tomo dela possibil itam mapear elementos 

centrais que envolvem o papel das forças armadas na democracia. No caso argentino, é necessário 

entender as políticas de segurança à luz da última ditadura militar. Ou seja, para discutir o papel das 

torças armadas na democracia argentina é preciso discutir o seu papel durante a última ditadura 

militar e os controles que desde então diferentes setores da sociedade tentam exercer para l imitar o 

seu espaço. 

Alguns temas são centrais para entender as redefinições do papel das forças armadas na 

sociedade e as políticas do governo em relação à segurança interna. Trataremos aqui das relações 

entre as politicas de segurança interna e as forças armadas; os problemas da comoção social e 

narcotráfico: da criação da Secretaria de Segurança; do fim do serviço militar obrigatório: das 

promoções mil itares. 

8. 1 - As forças armadas e a segurança interna. 

Pela Ley de Defensa Nacional (23 .3 54), as forças armadas não podem participar de 

atividades de inteligencia no pais, nem intervir em assuntos internos. Sua competência é a de 

informar sobre a situação externa. Pela Lei de Segurança Interior 24.059- sancionada em 1 8  de 

dezembro de 1 99 1  e promulgada em 3 de janeiro de 1 992- as forças armadas podem ser requisitadas 

para intervir dentro do pais se as Forças de Segurança se mostrarem insuficientes. Estas duas leis, 

uma que restringe as ações internas e outra que abre um espaço potencial para acionar as forças 

armadas para resolver problemas internos. criam espaço para polêmica e servem para apagar os 

limites do papel das forças armadas na argentina democrática. este particular. dois temas são 

insistentemente debatidos: a questão do narcotnifico e a questão dos protestos sociais ou "Iarmll 

soci"l . 

'U ( ·'m·in. 23 de setembro 1 9Q7. 16 
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8.2- Os militares e o combate ao narcotráfico 

A discussão a respeito do combate ao narcotráfico tem dois eixos diferentes. Por um lado há 

o plano internacional, com as pressões da D.E.A para que os mil itares intervenham no controle e na 

repressão: por outro, há as questões nacionais, que se dividem nas intenções politicas do governo e 

na postura das forças armadas sobre a matéria. O narcotráfico é problema dificil de analisar porque 

coloca a questão dos limites da intervenção das forças armadas. 

No mês de março de 1 994, o Sub-Secretário Adjunto para Assuntos Inter-Americanos dos 

EUA, Michel Skol, declarou que os mil itares latino-americanos deveriam pal1icipar de tarefas de 

apoio à luta contra o narcotráfico. Por outro lado. o Secretário Geral da OEA. João Baena Soares. 

atirmou que a eventual pal1icipação das forças armadas na luta contra o narcotráfico "não foi pedida 

pelos EUA através desta organização, mas é uma medida que está em discussão ( . . .  ) é uma decisão 

de cada pais, já que muitos deles reservam essa tarefa à força policial".60 

No àmbito nacional. o Ministro da Defesa Oscar Camilión declarou a uma emissora de rádio 

que as forças armadas argentinas não tinham interesse em pal1icipar na luta contra o narcotráfico -

"elas sabem que é perigoso e ademais elas não têm vocação nem preparação para iSSO" .'" Na mesma 

data o embaixador nOl1e-americano na Argentina. James Cheek, desmentiu que sua embaixada 

tivesse solicitado ao governo argentino que as suas forças armadas se engajassem nas ações contra o 

narcotráfico. De toda forma. o tema não está encerrado e retorna periodicamente. O governo 

argentino redigiu planos de capacitação para a luta contra o tráfico, pelos quais 1 054 oficiais das 

Forças de Segurança receberiam um treinamento especial. deixando assim as forças armadas fora da 

questão. 

Em 1 997. contrariando a opinião de seus parceiros do Mercosul ( Brasi l. Uruguai e Paraguai )  

e as disposições constitucionais. a Argentina anunciou que engajaria os seus mil itares no combate 

ao narcotrático. Segundo o Ministro da Defesa. Jorge Dominguez, a Aeronáutica iniciará as 

operações. controlando o tráfego aéreo e as pistas de pouso ilegais. Os planos prevêem também a 

realização de tarefas de inteligência no exterior 62 Até onde se sabe. nada de concreto foi teito para 

implementar essas medidas. 

"li Citado em 117/"rlll" Si,br" los na"c11Os H/lllla170S <'/1 Argel7lina. 1 994: 13 .  
'" Citado em I"ti".,,,,, .\i,hr" los f)erecllOs H/llllanos ('17 A n!.<'lIIil7a. 1 004 : :24 . 
• , () GI"ho. 8 de fevereiro de 1 007. 
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8.3- M ilitares e o combate aos protestos sociais. 

A questão dos protestos sociais e outro tema central na discussão sobre as politicas de 

segurança interna no governo de Menem. Desde 1 983, inicio do regime democrático, os protestos 

sociais na Argentina vem modificando suas formas de ação e os objetos de suas reivindicações. Em 

um dos poucos trabalhos realizados sobre o tema, Protestos Sociales ell la Argellfilla. /989- /996, 

de autoria de F ederico Schuster ( 1 997), são assinalados alguns pontos centrais quanto ao conteúdo. 

à representação de interesses e às formas de repressão destes protestos. Para o autor, entre 1 989 e 

1 992 a maioria dos protestos ( 80%) teve origem fundamentalmente sindical. As privatizações, o 

ajuste estrutural do Estado e a desregulamentação econômica são apontados como os pontos 

centrais para explicar o perfi l e os tipos de protestos encabeçados pelos sindicatos. Entre 1 992 e 

1 996, a carateristica mais clara dos protestos sociais passa a ser a sua variedade, já que agora 

passam a ser encabeçados pelos mais diversos setores sociais: organizações rurais, Pllebladas, 

revoltas locais. reivindicações pelos direitos civis, revoltas nos presidios, protestos ambientais. As 

tormas dos protestos tambem mudam. Surgem as "marchas dei silencio" e os "fechamentos de 

estradas" .") Essas mudanças acompanharam o crescimento dos protestos sociais. Entre 1 989 e 1 996 

houve no pais cerca de 2000 protestos. cerca de 20 por mês. 

8.4 - A criação da Secretaria de Segurança. 

Como forma de controlar os protestos SOCiaiS, em julho de 1 994 foi apresentado pelo 

Ministro do Interior Carlos Ruckauf e pelo sub-Secretário Hugo Franco um projeto para a criação 

de um organismo de segurança. O projeto contempla os seguintes programas: 

I .  Criação de unidades especiais de prevenção da delinqüência. Para isto se prevê a uniformidade 

do sistema organizativo, de equipamento e de formação profissional, a coordenação das 

operações pelo Ministerio do Interior e o apoio logistico do Ministerio de Defesa para a 

participação das forças armadas. assim como a colaboração do SIDE na provisão de informação. 

2. Sistema contra incendios. 

3 .  Programas de transporte terrestre e aereo. 

4. Programas de Comando. Controle. Comunicações e Inteligencia. 

5. Criação de uma Escola Nacional de Segurança Pública. 

1 8  
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Poucos dias depois da apresentação do projeto. o presidente Menem criou. em 20 de junho 

de 1 994. pelo decreto I 1 93 .  a Secretaria de Segurança. Para o cargo foi nomeado o brigadeiro 

Andrés Antonietti, que na época era Secretário de Segurança no estado de Santiago dei Estero -

cargo que assumira depois dos protestos populares locais contra as politicas de ajuste fiscal. A nova 

secretaria, cujo nome completo é Secretaria de Segurança e de Proteção da Comunidade. não tem 

jurisdição formal sobre a Gendarmeria, a Prefeitura ou a Policia Federal, mas todas elas são 

obrigadas a colocar a totalidade dos seus recursos humanos e materiais à disposição da nova 

organização. 

o brigadeiro Andrés Antonio Antonietti nomeou os seus colaboradores. O vice-almirante 

Fausto López, o general Heriberto Auel e o ex-juiz federal de Rio Gallegos, Federico Pinto Kramer. 

López esteve sempre perto do ex-almirante Eduardo Massera, condenado no julgamento das Juntas 

Militares. Kramer sempre teve boas relações com as forças armadas e foi juiz durante a ditadura 

militar. O general Auel é reconhecido como um ideólogo do movimento carapilllada do Exército. A 

estrutura da Secretaria conta com 1 40 cargos sob o regime do "Sistema Nacional de Administración 

Pública" (S INAPA). Deputados radicais e peronistas fizeram duras criticas ao tamanho desta 

estrutura, especialmente em um organismo tão novo e encarregado de funções de coordenação ."4 

8.5- O debate sobre a participação das forças armadas nos conflitos internos 

Na falta de uma detinição do papel dos mil itares na democracia. um dos temas que geram 

maior discussão e polêmica é se os mil itares devem ou não participar do controle de problemas 

internos, sociais ou policiais. Alguns tàtos i lustram esta indefinição. Em 23 de julho de 1 994. as 

forças armadas expressaram seu desagrado pelo fato de que um general de Israel comandasse as 

taretàs de resgate e l impeza dos escombros do edificio da AMIA (,5 

Em 8 de setembro de 1 994. o Ministro da Defesa, Oscar Camilión. sugeriu que as torças 

armadas deveriam ser convocadas para participar em tarefas de inteligência sobre atividades de 

terrorismo internacional. que uma vez dentro das fronteiras argentinas transtormavam-se em 

problema de segurança interna. Para isto deveriam modificar-se as leis de Defesa e Segurança 

Interior M Em agosto de 1 995. o chefe da Força Aérea. J .  Paulik. responsabilizou o governo dos 

EUA por promover a redução das torças armadas lalino-americanas ""a meras guardiãs nacionais" . 

('.' fo.40rclms dei silencio. piqul·lems. fJuehladas. Clerr<' de las rtIlOS sào algumas das formas de organização 
que a população encontra para se opor ou denunciar acontecimentos sociais nos quais estão envolvidos . 
... Citado em 1/1limue Sohr<, la .\'iluoci';/1 dI! los Ikrl!chos Humollos en la Arg<'lIl1l1o I QQ.j·SQ. 
(., Lo Noci';/1. 23 de julho de I QQ.j .  
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As queixas das forças armadas. respondem às mudanças das polítícas mi litares dos EUA para 

América Latina, que implicam em uma " absoluta submissão dos uniformizados aos civis
,,67, o que 

acaba influenciando na hora de decidir sobre reduções orçamentárias. As declarações de Paulik 

refletem a existencia de facções, com opiniões díversas, convivendo no seio do governo. Na XXI 

Conferencia de Exércitos Americanos, reunida em Bariloche, em 9 de novembro de 1 995, os 

mi l itares latino-americanos se declararam interessados em privilegiar as análises de sua participação 

no "desenvolvimento interno dos países", ao invés de concentrar sua ação na "luta contra o narco

terrorismo e a narco-subversão".6� 

Esta série de versões e posturas sobre o papel das forças armadas nos problemas internos da 

nação teve o seu ponto culminante numa discussão ocorrida em julho de 1 997. Nessa oportunidade. 

os jornais argentinos noticiaram o documento, intitulado Sislema de Seguridad ComlÍl/ para el 

Merco.mr, produzido pela Secretaria de Assuntos Militares, a sub-Secretaria de Política e Estrategia 

e a Dirección General de Política, que explicitava três princípios centrais: 

• Detectar e prevenir processos de desestabil ização social, cultural elou político nos Estados 

membros do Mercosul . 

• Detectar e controlar a infiltração de atividades ilegais e manifestações de violencia (de origem 

diversa: indígena, camponesa, subversiva, terrorista, narcotráfico) . 

• Prevenir e desestimular possíveis ameaças de grupos armados clandestinos. 

Este documento foi produzido para ser apresentado em uma reunião entre Brasil e Argentina. a se 

realizar no Rio de Janeiro. O projeto foi pensado como uma estratégia de segurança comum para o 

Mercosul. que assim "desenvolveria estratégias de antecipação a partir da detecção de riscos e 
• .  ht) ameaças comuns . 

Este projeto, no entanto, foi desmentido .pelo Ministro da Defesa que, para justificar a sua 

exisu!ncia. o chamou de " documento de trabalho", explicando que: 

Prime/"o 1/0 exisle l/il/glÍl/ docl/mel/lo (!{tdal: seguI/do, que se aI/aliseI/ lemas como el 

crimel/ orgal/i=ado, l/arcOlrá{tco, Irá.fico de armas o lavado de dil/ero, a I/iwl leúrico, o a 

l/il'l'l de el'aluadúl/ por parte de las forç'as armadas, 1/0 implica para I/ada que se 

modifique <lI lema de la participaciúl/ 7o 

,,, IlIlil/'lII" S"hre lo .\'iIllOC/(;1I d" lo ... Da"cJws Hlllllono.\' "n lo A rgentino. 1 994:5 1 .  
h7 1111"1'111(' .\'"h/'(' Io .\'illlo('/';n de los J)aeclws Hlllllono.\' en lo Argentino . 1 995 :227. 
hK h?fhl'me Sohre /" .\'ifltoClún cJe los J)er('chos Humanos e/1 la Argentina , 1 9Q5 :243 . 
h" ( 'laril1, 28 de julho de I QQ7. 
'o ( 'Jorin. 29 dejulho de I Q97. 30 
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Algumas conclusões podem ser apontadas a partir deste episódio. Por um lado. o documento 

anuncia possiveis acordos entre as forças armadas dos países do Mercosul. Mas isto não tem 

necessariamente uma relação direta com os antecedentes nacionais. argentinos. do documento. 

Por outro lado, há um notório esgotamento de uma das poucas saídas quanto ao emprego dos 

militares, ou seja. a sua participação nas forças da paz. 

Por último, ao delegar as forças armadas a resolução dos problemas interno dos paises do 

Cone Sul haveria uma intenção de atender a designios dos Estados Unidos. embora os demais países 

latino-americanos não vejam essa tendência com a mesma simpatia da Argentina Ji 

9- O fim do Serviço M ilitar Obrigatório 

Em 8 de abril de 1 994 o conscrito Ornar Carrasco foi encontrado morto no quartel do 

Exercito de Zapala, estado de euquen. O soldado, que era evangélico, foi morto no quartel e 

jogado a vários quilõmetros de distância. Vários oficiais e soldados foram a julgamento por esta 

morte. A reação foi imediata e várias manifestações foram organizadas em todo o país. Os jovens 

argentinos tiveram um papel central na pressão pelo esclarecimento do crime. As manifestações 

irritaram o presidente Menem. que em várias oportunidades acusou diversos setores e 

principalmente a imprensa pelo tratamento dado a morte do soldado Carrasco. acusando-os de 

tendenciosos contra os mil itares 72 

Em meio a campanha para reeleger-se presidente. Menem em I I  de julho de 1 994 anunciou 

o fim do serviço mil itar obrigatório.'3 Esta medida, sem dúvida. lhe renderia dividendos politicos. A 

poucos meses das eleições. Menem afirmava: 

Hemos tl!/"millado COII e/ servicio //Iilitar oh!igalOrio, CO//lO digo sie//lflrl!, la allgustia tie 

los patirl!s por salmr 01 lIelle, Su lugar sl!/"a ocupado por el soldado I'IJlul/tario qUI! 1'0 li 

leI/I!/" su huell sue Ido y la prolecciól/ de las ohras sociales. -J 

Mas nem todas as análises concordam sobre o fato de que o tim do serviço mil itar 

obrigatório teve sua origem na morte do soldado Carrasco ou no interesse eleitoral do presidente 

71 Cf. Oscar Raul Cardoso. coluna de análise, ( 'Im·in. 29 de julho de I 9Q7. 
" Infimlll! Sobre la Silllaciim de los Derec/ws H/lmanas en la A/;f!.l!l1Iina . 1 994:30. 
'-' Ames de o serviço mi l itar obrigatório ser ex'linto. uma série de medidas reduziram a quantidade de 
conscritos. Foram adotados mais sorteios (que deixavam de fora muitos jovens). reduziu-se o número de 
conscrítos. ampliaram-se as possibilidade de isençào do serviço obrigatório etc . Antes disso. os movimentos 
de direitos humanos tinham conseguido que os filhos de desaparecidos fossem liberados do serviço nlllit3r 
obrigatório. 
'" l'irgll1a I l. I I de maio de 1 995. 3 I 
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Menem. o chefe do Exercito. o general Manin Balza. na despedida dos últimos soldados e na 

saudação aos voluntários, afirmou que a ideia de colocar um fim ao serviço militar obrigatório 

surgira muito antes: 

Q/lal/do re�resamus de MaMnas, m/lchos de los q/le alli f/limos jefes de /lnidades 

escrihimos como experiencia de la gllerra qlle el sen'icio milirar obligatorio haMa 

G'lImplido 111/ cido e deMo ser mod[/icado (. ,.) La sitllación impllso el senlicio militar 

obligatorio a principio de siglo, en lo económico, en lo político, en lo militar, en lo 

psicosocioc/llt/lral era completamellle difereme. Yo creo qlle el cambio de estruct/lra 

general deI Esrado y la demanda social file lo qlle determinó el cambio, y lo materializá el 

presidellle de la República y comandaI/te enjefe de las Fuerzas Armadas. '5 

o serviço militar obrigatório foi extinto por decreto do presidente Menem, assinado em 3 1  

de agosto de 1994, pondo fim a 90 anos de obrigatoriedade. O recrutamento dos soldados 

voluntários começou em 1 995. A panicipação neste novo sistema atraiu muita gente no primeiro 

ano. Ingressaram nas forças armadas como voluntários 1 6.690 soldados, divididos em 1 5 .200 no 

Exercito, 870 na Armada e 620 na Força Aerea. Houve um indice de deserção de 3% do número 

total de inscritos. Apesar do sucesso dos números, o Ministério da Defesa considerou que os cones 

de orçamento afetaram a implantação do novo programa de incorporação ao serviço militar 

profissional. prejudicando principalmente as obras de infra-estrutura necessárias para o novo 

sistema. 

1 0- Promoções militares: a vigilância da sociedade civil e dos meios de comunicação. 

Rolón e Pernías, a j ustificação da tortura e o veto às promoções. 

No dia 29 de dezembro de 1 993. a Comisión de Acuerdos dei Senado de la Nación votou 

contra a promoção de Antonio Pernias e Juan Carlos Rolón ao posto de capitães de navio. No 

mesmo mes. o Poder Executivo Nacional insistiu na promoção dos oficiais da Escuela de Mecánica 

de la Armada-ESMA impugnados por causa da sua panicipação ativa na repressão durante o 

Terrorismo de Estado. Pernias é acusado do assassinato de duas freiras francesas ( 1 977), de cinco 

sacerdotes da ordem dos Palotinos ( 1 976) e do seqüestro de familiares de desaparecidos ocorrido na 

Igreja Santa Cruz ( 1 977) .  Rolón está ligado à mone de Mónica Jauregui e e citado nos depoimentos 

de numerosos detidos e desaparecidos. Eles foram os primeiros mil itares a reconhecer publicamente 

., 
l'ogll7o 11. 1 1  de maio de 1 995 . .31 
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- em dezembro de 1 993 - que a tortura era uma ferramenta habitual da repressão durante a ditadura 

e justificaram sua atuação nos grupos de tarefa da ESMA invocando a obediência a ordens 

recebidas. 

As possíveis promoções desses militares deram origem a debates e denúncias. e a projetos e 

propostas sobre qual deveria ser a postura política com respeito às promoções de mil itares 

envolvidos com a repressão durante a ditadura militar ( 1 976- 1 983). O debate logo tomou 

caraterísticas de escãndalo quando os mil itares, convocados a depor perante os senadores. 

reconheceram ter praticado torturas. Até esse momento as promoções dos mil itares não tinham 

criado muitos problemas, já que as promoções até o grau de capitão de fragata (para a Marinha) não 

exigem o acordo do Senado. Desta forma, a maioria dos militares impl icados na repressão tivera até 

aquele momento a proteção de seus superiores. 

Logo em seguida houve uma série de acontecimentos relevantes.76 O ano de 1 994 se iniciou 

com o presidente Menem defendendo o pedido de promoção dos capitães Pemías e Rolón, 

contradizendo suas próprias declarações do dia 28 de dezembro de 1 993, nas quais afirmara: "no 

hay ninguna posibilidad de esos ascensos; en ningún momento el gobiemo está promoviendo 

ascensos de esa magnitud" n A defesa destas promoções foi reafirmada pelo Ministro da Defesa 

Camilión, que ratificou que os pedidos das promoções não seriam retirados para que pudessem ser 

apreciados pelo Senado. Paralelamente o ex-vice-Ministro da Defesa Vicente Massot, em uma 

entrevista ao jornal Págilla 12. declarou não se arrepender de ter apoiado as promoções dos 

mil itares torturadores e afirmou ser favorável, em algumas circunstãncias, à aplicação de torturas. 

As declarações levaram deputados da· Frente Grande7� a apresentar uma denúncia contra ele. por 

apologia de crime. 

Em março de 1 994, o senador da UCR Mario Losada apresentou um projeto de lei que 

estabeleceria uma nova sistemática para as promoções nas forças armadas. Ela tomaria obrigatória a 

apresentação de antecedentes judiciais e administrativos dos militares indicados. especialmente no 

tocante às causas judiciais e denúncias que pesassem sobre eles. 

Finalmente. em 1 9  de outubro de 1 994 o presidente da Comisión de Acuerdos dei Senado de 

la ación convoca os oficiais da marinha. Os organismos de diretos humanos denunciam que a 

aprovação das promoções de Rolón e Pemias constituiria uma afronta à ordem moral em que se 

7" A cronologia a seguir foi real izada com base nos dados vertidos nos II1/árm,-.\· Sohre " SlIlIa/"l<In de los 
J),,!"<-c!ws Hllmanos <'17 la Argentino. anos I Q94. 1 9Q5 e 1 996. Também usei o nOliciario de l'ág/l1o I:! e 
( "'arin dos mesmos anos. 
17 Cilada em Inli".,,,<, Sohrc o Silllocitin de los J)crec!ws Hllmonos e/1 Argel1ll1lO. Ano 1 9<)4. 
" Partido polílico conformado por mil ilantes vindos do Peronismo. Socialismo. Panido Inlranslgenle. enlre 
oulros. 
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sustenta toda sociedade civi lizada. As declarações perante a Comisión de Acuerdos começam a 

causar mal-estar. Pernias reconhece sem eufemismos que durante a repressão na ditadura militar se 

praticou a tortura e que ela fazia parte das rotinas de serviço. 

O Ministro de Relações Exteriores da França, Alain Juppe, em visita à Argentina, declarou 

que considerava "muito graves" as revelações das torturas na ESMA Reafirmou também a 

gravidade do reconhecimento da responsabi l idade da Armada na morte de duas freiras francesas. 

Retornando de viagem à Áustria Menem declarou para a ràdio FM JAI que a repressão durante a 

ditadura militar ocorreu no contexto de "uma guerra suja e, das duas partes envolvidas, uns lutaram 

pela vigéncia da lei e outros violaram repetidamente essa lei". Sobre os antecedentes de Pernias e 

Rolón, Menem afirmou: 

Yo /lO creo que sea cO/ll'elliellle disculirlos; ell lIillglÍlI país deI m/llldo C/lalldo ya hay /llIa 

cosa j/l::gada mil el pllll/O filiaI, la ohedielleia debida y los illd/lllos 110 creo q/le sea 

cO/ll'elliellle " oh'f!/" sobre /meSlros pasos para illl'es/igar lo qlle oC/lrrio ell esa g/lerra .meia, 

la gllf!/"ra s/lhversil'Cl, Yo crf!O qlle Irill/lrÓ la ley ell aqllefla oporlllllidad y es/e /rillll{o 

dehell/os lIIalllf!lIf!rlo illcóllllllf!, -o 

O Senado contudo não aprovou as promoções de Pernias e Rolón, exercitando 

democraticamente os seus poderes. Jà os senadores governistas explicitaram que sua bancada: 

ellliellde que la reco/leifiaciólI de los argelllillos requiere lilás esfller::os para la COl/SlntL'ció/I 

de la ,'enladaa pa= illlerior, lall llecesaria para cOlISofidar la verdadera recollslntcciólI a la 

qlle dehe/l dedicar SIlX e.�flla=os Ifl {lllehfo y Ifl gohiemo. 80 

Em conterencia de imprensa na Casa Rosada, Menem declarou que não concordava com a 

decisão da bancada de senadores do Partido Justicialista. 

No mesmo dia. 29 de outubro de 1994, a Armada classificou os capitães Pernias e Rolón 

como "homens de bem" . Finalmente. Carlos Rolón e Antonio Pernias, com as suas promoções 

suspensas pelo senado foram transferidos para a reserva. 

1 0.2- A promoção dt' Astiz, o "anjo lonro" das torturas. 

'" 
16 de OUll\bro de 1 <)<)4 . Citado em IlIlimlle Soh/'" la .\illloción de los Derechos HUlllono.\" en la .4 /'g(,/1/l17o. 

1<)°4 . 
SI' 1 7  de oUll\bro de 1 <)<)4. Citado em 11I11>/'lIIe Sobre la ,\illlociól1 de los Derechos Humol1o.\" f!I1 la A /'g(,I1/1l1o. 
19�. 34 
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Alfredo Astiz, capitão de fragata, é conhecido como o "Angel Rubio" ou "Cuervo". Foi 

processado por 1 8  delitos - seqüestros e torturas - cometidos como oficial de operações do Grupo de 

Tarefas 3.3.2. Infiltrou-se também no grupo de familiares de desaparecidos (Mães de Praça de 

Maio) que se reunia na Igreja Santa Cruz e ajudou no seqüestro, na tortura e na execução de seus 

participantes. Escapou por prescrição à condenação judicial pelo seqüestro e morte de Dagrnar 

Hagelin e foi beneficiado pela ''Lei de Obediência Devida". A Interpol recebeu uma ordem de 

detenção de Astiz, emitida pela justiça francesa, que o condenou in abstentia pelo desaparecimento 

de duas freiras francesas, Duquet e Domon. Assim Astiz não pode sair da Argentina sob pena de 

poder ser preso fora das fronteiras argentinas. 

Em maio de 1 995 o presidente Menem declarou que a promoção de Astiz seria resolvida 

pelo Congresso. Afirmou que o envio da promoção de Astiz ao Senado era um fato consumado e 

que os parlamentares eram os encarregados de decidir a respeito. 

.... AIIII# li •• 1." .... -,.,eII 
R.IIie-# -c.....# "Ocs1it.1 11 .. •. 

Astiz, transformara-se no símbolo da ditadura, da 

repressão e da tortura e, como tal, parte da 

sociedade civil começou a demonstrar o seu 

repúdio de diversas formas. Por isso, por 

diversas vezes foi identificado e agredido nas 

ruas de vàrias cidades da Argentina. 

Entre novembro e dezembro de 1 995, Astiz 
solicitou a sua reforma voluntària. Em dezembro, 

o chefe da Armada, Almirante Enrique Motina 

Pico, elogiou o capitão de fragata Alfredo Astiz por ter apresentado seu pedido de retirada da vida 

militar, afirmando que: 

Astiz há visto que es un problema y lo que hizo fue dar un poso 01 costado, ofrecer su retiro 
para no generar problemas a la fuerza. 8/ 

11 Página 12, 6 de dezembro de 1995. 
35 

.. 



. . 

. . 

Mas a sua saida voluntária da vida militar não eliminou o ódio dos cidadãos. A vida de Astiz 

não é tranqüila. Cada vez que o ex-torturador aparece em público é identificado e castigado por seu 

passado. apesar de ter sido "perdoado" pelas leis dos governos democráticos . 

10.3- Confissões de Scilingo, o passado negro vem novamente à tona 

Março de 1 995. Adolfo Scilingo, ex-capitão de corveta da Armada Argentina, presta 

declarações para um jornalista sobre sua atuação na ESMA81 durante o "proceso de reconstrucción 

nacional ". entre os anos 1 976 e 1 983. 

-( !s/ed l11e preglll//á qllé pasaha el/ los aviol/es. UI/a vez qlle decolaba el aviól/. el médico qlle 

iha a hordo les aplicaha III/a seglll/da dosis. 111/ calmallle. Qlledabal/ dormidos /o/almellle. 

-Cllamlo los prisiol/ems se dormial/. qllé lIacial/ lls/edes? 

-/�'s/o es //111.1' /IIorhoso. 

-AI/orhoso es lo qlle lIadal/ IIs/edes. 

-No /IIe gllstaria qlle alglliel/ plldiem pel/Sar qlle sielllo placer aI COlllar eslO . 

- Ya 110 qlledado c/aro qlle IIs/ed qlliere lIaMar de Rolól/ e As/iz. yo soy qlliel/ le preglll//a por 

los detal/es deI \'/leIo. pam qlle I/() qllede CO//lO 111/0 ahs/mcciólI. 

-Hc(l' t'1Ia/ro cosas '1l1e /IIe /iel/el/ ma/. I.os dos ",,,!los qlle hice. Ia persol/a '1l1e vi /or/llrar y el 

recllado dei ruido dI! las "adel/as y  los gril/os. Los vi apel/as 111/ par de ve,·es. pero I/o plledo 

oh'hlar ese ruido. No '1l1iem lIaMar de eso déjeme ir. 

-/,'s/O l/O es la LWA. l Is/ed esta aqlli por Sll pmpia vollllllad y se Pllede ir cllal/do '1l1iem. 

- Si .1'0 sé. No qllise decir eso. Hay detal/es qlle SOl/ impor/allles pero me clles/a cOlllar!os. 1.0 

piel/So .I' me myo. Se los desl'<!s/ia des//layados y. cllal/do el comal/dallle deI mliól/ dahà 

" ESMA é a sigla que refere a Escuela Superior de Mecanica de la Armada. localizada na Capital Federal. 
que funcionou durante a ditadura como Centro Clandestino de Detención (CCD). No Casino de Oficiais 
estava localiz.,do o Grupo de Tareas 3 . 3 . 1 .  O prédio tinha vários andares. O terceiro andar. o último e o 
porão se destinavam a confinar aos detidos. Até março de 1 978 "a quantidade de pessoas que passou por 
este centro superava a cifra de �700" ( Nunca Más.EUDEBA. Buenos Aires, 1 986, 1 40). 36 
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orelel/. el/ filllcilÍl/ ele elol/ele estaha el (/\·iól/. se ahria la pOf'lc/lela y se los urmiaha de."lIIdos 

/li/() por /lI/O. I:.�m es la historio. Macahra historio. real . .r q/le I/aelie p/leele elesll/clllir (. .)  .. -".' 

Nas palavras de Scilingo, a sua confissão voluntária se originou de sua vontade de expressar 

o sentimento de honra traída com a aceitação do indulto por pane de seus superiores e pela atitude 

silenciosa que eles adotaram depois de sair da prisão. A sua peregrinação começou com uma série 

de cartas motivadas por problemas pessoais referentes à negação de sua promoção a capitão de 

tragata e, finalmente, pela sua vontade de solidarizar-se com seus colegas Rolón e Pemias. N4 Sua 

maior preocupação era a seguinte: se alguns militares conseguiram ser promovidos, por que outros 

não conseguiriam? Afinal, de uma forma ou outra todos paniciparam da "guerra contra o inimigo" . 

Convencido de que o que tinham feito se encontrava dentro dos objetivos planejados pela ditadura 

para vencer a subversão, Scilingo começou procurando primeiro as autoridades militares, para 

expor seu ponto de vista. 

De acordo com a sua história. ante as negativas e a falta de respostas na sua peregrinação 

dentro das forças armadas. decidiu estender suas denúncias em outros âmbitos. Apelou à Câmara 

Federal onde lhe foi recomendado procurar um editor. Depois tentou falar com o diretor da revista 

Noticias, na qual lhe aconselharam a mandar uma cana de leitor. Então se dirigiu à revista SOll/os. 

• . cujo diretor lhe respondeu que "o võo era um tema do qual eles não tratavam". Ainda antes de 

divulgar suas revelações, Scilingo havia descrito seus pesadelos em uma série de canas dirigidas a 

chefes militares. 

. . 

As canas não foram respondidas. Assim, depois de sucessivos alenas. Scilingo começava a 

tornar pública a sua confissão - denúncia através de entrevistas gravadas com o jornalista 

Verbistsky. As entrevistas foram utilizadas para o livro U / 'IIt!lo e reproduzidas na televisão. 

Dias depois o jornal I'á�il/a 12, numa edição especial. repetiu as declarações de Scilingo 

sobre o que ele mesmo chamou " A  Solução Final". Isto foi acompanhado por amilises de 

especialistas sobTe as conseqüências de rupturas de pactos de silêncio e de sangue entre os mil itares. 

A panir deste momento pode-se rastrear as ações dos organismos de direitos humanos, 

Igreja. Governo e cúpulas mi litares. As mobilizações e os protestos em torno das "l istas de 

desaparecidos" começam a reaparecer. O Exercito atirma que não há listas de desaparecidos . 

I.' Pagina 12, 3 de março 1 9<)5, seçào"EI Pais", p. 2-3 . Reproduzido também em l'a,f!,lI1a /1 do dia 5 de 
março de 19Q5. A fonte original desta entrevista é o l ivro n J '"c/o, de Horacio Verbitskv ( Buenos Aires. 
Planeta EI Espejo de la Argentina, 1 995). 
,. Como vimos, esses dois oficiais depuseram publicamente perante o Senado e relataram a p"itica de 
torturas. 
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Outro militar que fez confissões. o capitão Héctor Pedro Vergez. assegura que as listas 

podem ser refeitas e conclama vitimas e torturadores a sentarem-se na mesma mesa para reconstrui

las. O presidente Menem diz que será muito dificil conseguir as listas e seu Ministro do Interior 

atirma que "Ias famosas listas de desaparecidos no han existido, o, por lo menos, no tienen 

. •  existencia en la actualidad" . �� 

. .  

Em 24 de março. dia no qual se completavam 1 9  anos do golpe militar, o governo divulgou 

um decreto do último presidente da ditadura, Bignone, como resposta ao pedido das l istas. No 

entanto, o texto fala dos detidos do PEN ( Poder Executivo Nacional), e não dos seqüestrados. A 

passeata promovida pelas Madres de Pla=a de Mayo para repudiar o aniversário do golpe foi 

duramente reprimida pela policia de Buenos Aires. Em I de abril o governo divulga uma lista com 

545 nomes de desaparecidos, dos quais 290 não se encontravam nas listas do informe da Comisiól/ 

Naciol/al de Penol/as f)esaparecidas-C()NAf)/�P. 

Em fins de abri l, as noticias tomam novamente um rumo inesperado. Um novo 

"arrependido". o ex-sargento Victor Ibaiiez, declarou em um programa de rádio que o " Exército 

também jogava prisioneiros ao mar"N6 e identificou algumas das vítimas, comunicando-se por 

telefone com os familiares de desaparecidos e relatando-lhes como eles foram mortos. Não houve 

muito tempo para repercussões, pois o chete do Exército, tenente-general Martín Balza, reconheceu. 

. . em 25 de março de 1 995. pela primeira vez, a responsabi l idade institucional do Exército na 

. . 

repressão ilegal .  Balza assinalou entre outras coisas, que: 

Nadie es/á oh/i�ado a clIl1Iplir III/a ordel/ il/l1Ioral o qlle se aparle de las leyes y re�/a/llell/os 

militares. Sil/ ellfemismos. di�o c:/aramell/e: delil/qlle qlliel/ vlIll/era la COIIS/ifllciólI Naciol/al. 

delillqlle qlliell imparte órdens il/l1Iorall!s. delillqlle qlliel/ para cllmplir /111 fill qlle cree jlls/() 

l!/IIpll!a medios il/jlls!O.\·, illll/Orales 8-

As declarações de Balza tiveram recepção favorável nos meIOs políticos. Em seguida foi 

anunciado que integrantes da Marinha e da Força Aérea também fariam suas auto-criticas do 

passado. o entanto. elas vieram "decafeinadas". como anunciou o título do Págil/a 12. Restavam 

apenas dez dias para as eleições presidenciais de maio de 1 995 e os jornais fizeram delas o centro 

do interesse. deslocando o problema dos desaparecidos para as páginas internas . 

" Ver l'agll1{f l :l  e ( '/am/. 22  de março de 1 9<)5. e também Ciarin de 3 de junho de 1 <)95 . 
&I, ( '/01'111. IB Naciún e l'agll1a / 2. 25 de abril de 1 9<)5. 
" ( '/anll.  I.a Nacu;" e Pagilla /:l. 15 de março de 1 9<)5. 38 
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Preso por inadimplência R� em maIO de 1 995. Scilingo foi libertado em julho de 1 997 

quando começou nova peregrinação. Em setembro de 1 997. Scilingo foi interceptado na rua e 

seqüestrado por um grupo de homens que não se identificaram. mas que fizeram referência a uma 

audiência que o ex-militar tinha solicitado ao Ministro do Interior. Os homens, segundo a versão 

dada pelo ex-militar. lhe marcaram no rosto, a faca, as iniciais de três jornalistas argentinos. 

Verbistky, Grondona e Ruiz Guinazú, acusando-os de serem os "sócios" de Scil ingo. 

Depois disto, Scilingo se ofereceu para prestar declarações nos julgamentos de mil itares 

argentinos realizados na Espanha, sob direção do juiz Baltasar Garzón. que investigava o 

desaparecimento de cerca de 400 cidadãos argentinos-espanhóis detidos durante a ditadura mil itar. K9 

Em depoimento de mais de 1 00 páginas relata com detalhes as operações repressivas de que 

participou, apresenta uma lista de 1 58 nomes de colegas que participaram junto com ele em atos 

criminosos e narra horrores do que se passou com os prisioneiros políticos da ditadura. 

Depois das declarações, Scilingo pediu proteção para sua familia. Declarou sentir-se mais 

seguro em uma prisão de Madrid que numa de Buenos Aires. 

1 1 - Os militares e o Mercosul. Exercicios militares conj untos . 

Com o fim da doutrina que priorizava o combate ao comUnismo, os papéis das forças 

armadas nos paises do Cone Sul ficaram pouco claros. Algumas tentativas de redefinir esses papéis 

começam agora a aparecer. A participação nas missões de paz da ONU. como já se viu, é por 

enquanto o papel mais claro. No mesmo nivel se podem colocar os exercicios militares conjuntos 

que envolvem os paises do Mercosul. 

Em agosto de 1 997 os Exércitos da Argentina e do Uruguai realizaram exercícios conjuntos 

como forma de estreitar laços entre ambas as forças. O objetivo central foi o de desenvolver a 

capacidade de interatividade na planificação e execução de operações combinadas de manutençào 

da paz. praticando tarefas relativas a: patrulhas. postos de observação. atitudes e conduta dos 

efetivos. negociações e mediações. apoio e ajuda humanitária. a denominada Operación Ceibo 

participaram aproximadamente 900 militares. 400 da Argentina e 500 do Uruguai. O exercício se 

" Ele foi acusado de inadimplência por ter sido fiador na compra de fitas para vídeo. O comprador pagou 
com um cheque sem fundos . .-\. acusação o levou à prisão por inadimplência. e não por assassinato. 
i. O ex-presidente da ditadura, o General Leopoldo Galtieri, foi condenado a não sair do pais. a partir da 
decisão do juiz Garzón. que emitiu um mandado intemacional de busca contra ele . .-\. justiça de Madrid quer 
que Galtieri responda pelo desaparecimento de cidadàos argentino-espanóis . Os advogados Slepoy e Galan 
também apresentaram no mês de setembro de 1 9Q7 um pedido de detenção incondicional e ordem 
internacional de captura contra o ex-almirante Emilio Massera e 50 militares que paniciparam nas ações 
repressivas da ESMA. ( '/arm. 6 de outubro de I QQ7. 30 
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desenvolveu na região de Rio Negro (Argentina). Os chefes do exercício destacaram que o 

acontecimento é inédito, já que "pela primeira vez tropas argentinas e uruguaias se combinaram no 

próprio terreno ( . . .  ) trabalhando também de forma combinada com os órgãos das cúpulas 

mi l itares" .90 

Na primeira semana de outubro 1 997 realizou-se a primeira grande operação dos exércitos 

da Argentina, Brasil e Uruguai, em Rosário do Sul (Rio Grande do Sul). Participaram 2 .4 10  oficiais 

e soldados ( 1 .605 brasileiros, 497 argentinos e 308 uruguaios). A operação foi realizada dentro de 

uma nova orientação, voltada para o estabelecimento e a manutenção da paz em áreas de conflito. 

Isto está estreitamente relacionado com as novas diretrizes inspiradas na panicipação das operações 

da ONU e nas suas Missões de Paz, assim como nas doutrinas comuns dos exércitos do Mercosul. 

Na oponunidade, o chefe do Exército argentino, Manin Balza, afirmou: 

Hoje somos profissionais da paz. Exercemos melhor a nossa função ganhando a pa:. do 

que a xuerra . .fá utilizamos 10 mil homem em sucessivas missões de pa:., obtendo um 

xrande enriqueL"imelllo técnico-profissional. 91 

1 L 1 - Reuniões dos Estados Maiores Conj untos e Defesa_ 

As reuniões entre as diversas forças mil itares dos países integrantes do Mercosul começaram 

a se realizar em 1 987, primeiro bílateralmente entre Argentina e Brasil, incorporando em seguida os 

outros países. A integração econõmica entre os países levou a um maior intercàmbio de 

informações entre as forças armadas da região. Nas reuniões, as diferentes delegações expõem 

temas diversos relativos aos seus sistemas educacionais e às repercussões da integração regional nas 

políticas de defesa das forças mil itares. O último Simpósio dos Estados Maiores Conjuntos e da 

Defesa foi realizado em Montevidéu, em junho de 1 997 92 Na agenda permanente destas reuniões o 

interesse central é continuar ampl iando o intercàmbio de professores de doutrina e de estratégias 

entre as forças armadas dos paises do Mercosul. 

• .., H Pais. 8 de agosto de 1 9Q7.  Em " Noticiario de Imprensa América Latina". C EDEP. UFRGS. Ano 1 2. nO 
1 0. junho de I QQ7, p. 1 0. 
" .fomal do Hrasil, 1 9  de outubro de 1 997 . 
.• , FI I'ais, 2-l de junho de I Q97, em " Noticiário de Imprensa América Latina " . CED EP. UFRGS. Ano 1 2. nO 
1 0. jWlho de I QQ7. 
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1 1 .2- Comitê Argentino - Brasileiro de consulta e coordenação em matéria de segurança e 

defesa. 

A primeIra e única reunião deste comitê realizou-se perto de Rio de Janeiro. em um 

complexo hoteleiro do Exército brasileiro, em Itaipava (estado do Rio de Janeiro), em 1 de agosto 

de 1 997. A agenda do encontro tinha como eixo central definir os terrenos nos quais as forças 

armadas dos dois países podem cooperar. Participaram da reunião 40 pessoas, entre as quais os 

chanceleres do Brasil, Luis Felipe Lampreia, e da Argentina, Guído Dí Tella, o mínistro da Defesa 

argentino. Jorge Domínguez, e o seu par brasileiro, o Secretário de Assuntos Estratégicos, Ronaldo 

Mota Sardenberg, assim como os chefes militares de ambos os paises. 

Foi para esta reunião que o Ministério da Defesa da Argentina preparou o polêmico 

documento sobre a segurança interna e o papel àas forças armadas. que foi depois desmentido sob a 

alegação de que era apenas um trabalho intelectual. 9) O debate girou em tomo dos seguintes temas: 

• Aumento da participação de observadores argentinos e brasileiros em cada um dos dois paises. 

• Cooperação das torças armadas expressa em manobras conjuntas que apontam para a criação de 

maior confiança. 

• Regulamentação do funcionamento deste comitê bilateral. 

• Intercàmbio de professores e oticiais das escolas de guerra . 

• Intercàmbio de informação, mas não de inteligência. 

1 1 .3- Caso OTAN 

O governo dos EUA anunciou em meados de 1 997 que a Argentina seria sua aliada mil itar 

especial. Esta aliança seria uma espécie de reconhecimento ao papel da Argentina nas missões de 

paz patrocinadas pela ONU. 

Em 1 96 1  a lei de Assistência ao Exterior criou o status de " aliado militar especial". que os 

Estados Unidos pode conferir a paises que não fazem parte da organização do Tratado do Atlàntico 

Norte (Otan). A Argentina será o primeiro país da América Latina a ser incorporado. Até agora 

tàzem parte Israel, Japão. Coréia do Sul. Egito e Jordània. 

Esta aliança reforçaria as chances da Argentina tornar-se membro pernlanente do Conselho 

de Segurança da ONU e ter acesso mais fácil a armamentos mil itares americanos. Mas. segundo a 

'" Ver item anterior neste texto sobre forças annadas e segurança il1lema. 
� I  
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secretária de Estado Madeleine Albright este tipo de aliança é basicamente uma "relação simbólica. 

abena a outros paises·· .·'· 

O debate sobre esta aliança e suas repercussões. sobretudo no Brasil e Chile, ticou 

conhecido como "relações carnais", rrase emitida pelo chanceler Guido Di Tella e ironizada pelo 

presidente do Brasil. Fernando Henrique Cardoso, que afirmou na oportunidade: "não queremos ter 

relações carnais com ninguém." 

Na verdade o problema que girou em tomo destas discussões foi a necessidade de 

preservação do Mercosul por cima de interesses paniculares das nações. 

1 2- Comentários finais 

As mudanças politicas na Argentina devem coincidir com um debate acerca do que as forças 

armadas devem ser e devem fazer na vida democrática. 

Pane da sociedade argentina ainda não esqueceu a dura repressão da ditadura militar e os 

seus 30.000 desaparecidos. Pane desta história começou a ser debatida novamente depois das 

declarações de Scilingo. Os julgamentos internacionais de militares argentinos, na Itália, França e 

Espanha. em vinude do desaparecimento de cidadãos desses paises, são uma clara demonstração de 

que o problema da represão ainda continua na agenda política. Para redefinir os seus papéis, as 

forças armadas ainda precisam expiar culpas e aceitar se expor ao debate. 

Em termos mais gerais. os problemas que deverão ser enrrentados nos próximos anos. no 

ambito mil itar. estão diretamente relacionados à reestruturação das forças armadas. 

É preciso começar a planificar estratégias nas áreas em que a autonomia das forças armadas 

ainda é muita alta. como educação. doutrina e promoções dos militares de nivel subaltern0 95 A 

intervenção nos planos de estudo é fundamental, pois as timidas parcerias com a universidade 

começam a aparecer. mas ainda não são significativas. Por outro lado, se bem que há civis dando 

aulas nas escolas mil itares superiores. "o conteúdo intelectual desses cursos é cuidadosamente 

controlado pelas forças armadas e o processo de seleção assegura que os professores escolhidos 

sejam tão conservadores como seus pares mil itares, senão mais" % 

Com respeito ás promoções mil itares nos níveis subalternos e supenores, e necessário 

incentivar os legisladores a propor projetos para estabelecer quais são as condições históricas 

minimas que um militar deve preencher para poder ser promovido. O controle das promoções é um 

... Folha. 1 4  de agosto de 1 997 

. "  Pioll-Berlill. 1 996: 29 . 

. " Pion-Berlin. 1 996: 3 5 .  
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ponto de constante conflito no que se refere as relações civis-militares e ele precisa ser analisado 

com cuidado. 

Por outro lado há as áreas em que a autonomia militar é baixa, e elas também precisam ser 

analisadas, já que muitas vezes sào pontos de divergência e tensão nas relações civis-mil itares. 

geralmente provocando insurreições e desobediência como uma via reivindicatória. As áreas de 

média ou baixa autonomia na Argentina, segundo Pion-Berlin, são as seguintes: orçamento mil itar. 

salários, organização da defesa, a segurança interna e a coleta de informação nos trabalhos de 

inteligência 97 Essas áreas carecem de definição real, tanto em leis como em posturas políticas, a 

respeito de qual é o papel das forças armadas e o que elas devam fazer no sistema democrático. 

Até agora houve somente duas definições à margem dessas questões: as missões de paz e os 

treinamentos conjuntos dos países do Cone Sul. Persistem as indetinições e as mensagens confusas 

sobre a segurança interna. 

Na atualidade da Argentina a democracia é sem dúvida a figura principal. Os mi litares 

deixaram de ser atores centrais, mas sempre aparecem como um problema potencial no caso da 

reedição dos crimes de lesa-humanidade que tanto repulsa causaram e causam no país. A corrupção 

do governo e a impunidade - casos não-resolvidos, como por exemplo, os da AMI A, da Embaixada 

de Israel e o caso Cabezas, desgastam o dia-a-dia as instituições da democracia e são sem dúvida a 

maior preocupação atual dos argentinos, além das mudanças econômicas e do desemprego . 

." Pion-Berlin. J 996: 29. 
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ANEXO I .:'Presidenles argentinos de 1 9 1 0- 1 999 

Nome do presidente Período Tipo de governo Fim do mandato 

Roque Sáenz Pena 1 9 1 0- 1 9 1 �  democracia Mone 

Victorino �e La Plaza 1 9 1 �- 1 9 16 democmcia 
• 

Hil.ólito Yrigo�"en ( ler) 1 9 16-1922 democracia 

M areclo Ah"ear 1922- 1 928 democracia 

H il'ólito Yrigo�"cn (2�o) 1 928-1930 democracia Deposto 

José Uriburu 1930-1932 militar 

Agustín Justo 1 932- 1 938 democracia restrita 

Roberto Ortiz 1 938-19�2 democracia restrita Renúncia 

Ramón Castillo 19�2 - 1 9�3 democracia restrita Deposto 

Pe�ro RamirC'L 19�3 - 1 9�� militar 

E�elmiro farrell 1 9��-1 946 militar 

Juan D. Perón ( ler) 19�6-1952 democracia 

Juan D. Perón (2�o) 1 952- 1 955 democracia Deposto 

Pe�ro Aramburu 1955- 1 958 militar 

Artu ro fron�izi 1958-1%2 democracia Deposto 
- , 

Juan Gui�o 1 962-1%3 proYisório 

Arturo lIIia 1 %3 - 1 %6 democracia Deposto 
. .  

Juan C. Ongania 1 966- 1970 militar 

Roberto Lc,"ingston 1 910- 1 9 7 1  militar 

Agustín lanusse 1 97 1 - 1 97, militar 

Hóctor Cáml.ora 197� democracia Renuncia 

Raúl Lastiri 197, pro\"isório 

Juan D. Perón (lero.) 1 973-1 97� democracia Mone 

Isabel Martinez de Perón 1 9N- I 976 democracia Deposto 

JOI*f�C Videla (pres.): E�uardo 197�- 1 98 1  militar 
Masscra:Agosti (Junta Militar) 
Roberto Viola (preSo): 1 98 1  militar 
C raffigna: Lambruschini. (Junta 
Militar) 
Ll'Ol'ol�o Galtieri ( PreSo) 1 98 1 - 1 982 militar 
Lami Dozo. JOI1!C Ana�·a. 
(Junta Militar) 
Reinaldo Bignone ( PreSo) 1982 - 1 98.1 militar 
Hu�hes. Nicolai�es (Junta Militar) 

. .  Raúl Alfonsin 198.1-1 989 democracia 

Carlos Menem 1989-1995 democracia 

C:trlos Menem I 9Y5- 1 YYY democracia 
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ANEXO 11 - Mandatos de Menem e de seus ministros 

Primeira Presidência: 8-7-ll9 a 8-7-95. Advogado, assumiu aos 59 anos . 

Vice-tlresidente: Eduardo Alberto Duhalde ( I9�t- ) Adyogado, assumiu aos H anos. renwlciou em 5-12-91 

Ministério: 

M inistros do Interior: Eduardo BalIZá: Julio Mem Figueroa: José Luis Manzano: GUS!aI·o Beliz. Carlos Ruckauf: 

Carlos Vladimiro Comch. 

Ministros das Relações Exteriores: Domingo Ca,·allo: Guido Di Tella. 

Ministros da Economia: Miguel Angel Roig: Néslor Rapanelli: Anlonio Ennan González: Domingo Felipe Cavallo. 

M inistros da Defesa: Miguel Angel Roig: Néslor Rapanelli: Anlonio Ennan González: Oscar Camilión. 

Ministros da Saúde e Ação Social: Julio Cor LO: Amonio Emlan Gonzalez: Eduardo BalIZá: A1beno Kohan: Avelino 

Jóse Porto: Julio César Amoz: Alberto José Mazza. 

Ministros da Educação : Amonio Fmncisco A1Úbal Salonia: Jorge Alberto Rodriguez. 

Ministros do Trabalho e Sc::uridade Social: Jorge Alberto Triaca: Rodolfo Diaz. Enrique Rodriguez: José Annando 

Caro Figueroa. 

Ministro de Obras e Sen·iços Públicos: Roberto José Dromi . 

Ministros da Justiça: León Carlos Arsl3lúan: Jorge Maiomno: Rodolfo Carlos Barm. 

Sl')!unda Presidência. 8-7-95 -1 999 

Vice-lI residente: Carlos Federico Ruckauf (19��- ) Ad,·ogado, assumiu aos 50 anos. 

Ministério (em 30-416-97): 

Chefe de Gabinete: Eduardo Bauzá: Jorge Alberto Rodríguez. 

Ministro do Interior: Carlos Vladimiro Comch. 

Ministros da Economia. Obras e Scn·iços Púhlicos: Domingo Felipe Cm·allo: Roque Fernández. 

Ministro das Relações Exteriores: Guido Di Tella. 

Ministros da Defesa: Oscar Camilión. Jorge M3IlUcI Dominguez. 

M inistro da Saúde c AçãoSocial: A1beno José Mazza . 

Ministros da Educação : Jorge A1beno Rodriguez: Sus:Jlla Bealriz Dccibe. 

Ministro do Trabalho c S .... �uridade Social: José Arnlando Caro Figueroa. 

M inistros da Justiça: Rodolfo Carlos BarrJ. Elias Jassán: Raúl Gmlúllo Ocampo. 
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