
OBSERVATÓRIO CONE SUL DE DEFESA E FORÇAS ARMADAS
INFORME BRASIL Nº. 209

Período: 29/04/06 a 05/05/06
Franca – Brasil

1-  Índices de criminalidade pouco se alteraram com a presença do Exército  nas 
favelas
2- Brasil envia fuzileiros para o Haiti
3- Agência bancária localizada em prédio do Exército é assaltada
4- Exército devolve propriedade histórica à União

1- Índices de criminalidade pouco se alteraram com a presença do Exército  nas 
favelas
De acordo com a Folha de S. Paulo, a presença das tropas do Exército nas favelas 
do Rio de Janeiro para recuperar armas roubadas do Estabelecimento Central de 
Transportes no mês de março não provocou reduções significativas nos índices de 
criminalidade no estado. Segundo o jornal, houve apenas pequenas reduções nos 
índices de roubos e homicídios. (Folha de S. Paulo – Cotidiano - 01/05/06).   

2- Brasil envia fuzileiros para o Haiti
Segundo os jornais Folha de S. Paulo e O Globo, a Agência Brasil informou que 200 
fuzileiros  navais  brasileiros  embarcaram  no  dia  01/05/06  para  o  Haiti  onde 
substituirão o contingente que está atuando na Missão de Estabilização da ONU no 
Haiti (Minustah) desde dezembro de 2005. A viagem até Porto Príncipe vai durar 30 
dias e os brasileiros deverão permanecer no país por pelo menos 6 meses. Em 
breve,  825  soldados  da  10ª  Brigada  de  Infantaria  Motorizada  de  Recife  e  150 
militares do Corpo de Engenharia do Exército também serão enviados para o Haiti. 
(Folha de S. Paulo - Mundo - 02/05/06; O Globo - O Mundo - 02/05/06).

3- Agência bancária localizada em prédio do Exército é assaltada
De  acordo  com o  jornal  Folha  de  S.  Paulo,  na  manhã  do  dia  03  de  maio,  foi 
assaltada a agência da Caixa Econômica Federal, localizada no andar térreo de um 
prédio do Exército onde ficam hospedados 1.200 oficiais que estudam no Instituto de 
Matemática e Estatística e na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, na 
zona sul  do Rio de Janeiro.  Os assaltantes não foram vistos  pelos soldados do 
Exército que faziam patrulhamento externo do prédio. Segundo o Comando Militar 
do Leste, os soldados só receberam o comunicado do roubo, após o fim do assalto. 
(Estado de S. Paulo - Metrópole - 04/05/06; Folha de S. Paulo - Cotidiano - 04/05/06; 
Jornal do Brasil - Rio -04/05/06; O Globo - Rio - 04/05/06). 

4- Exército devolve propriedade histórica à União
O Estado de S. Paulo divulgou que o Exército entregou à União um imóvel de valor 
histórico  que  pertenceu  à  comunidade  nipo-brasileira  antes  da  Segunda  Guerra 
Mundial.  Assim  como  uma  série  de  outros  imóveis  que  foram  confiscados  de 
sociedades de imigrantes japoneses, italianos e alemães, cujos países faziam parte 
do Eixo no momento da entrada do Brasil na Guerra, este faz parte de um projeto do 



governo federal, que pretende devolver todos os imóveis transformados, na época, 
em quartéis do Exército, como uma espécie de reparação ao dano. Estes devem 
voltar a ser de propriedade dos donos originais, depois de terem sido incorporados, 
em 1947, ao patrimônio da União e entregues ao Ministério da Defesa. (O Estado de 
S. Paulo – Metrópole – 05/05/06).

SITES DE REFERÊNCIA:

Folha de S. Paulo – www.folha.com.br
Jornal do Brasil – www.jb.com.br
O Estado de S. Paulo – www.estado.com.br
O Globo – www.oglobo.com.br
*Informamos que as colunas opinativas da Folha de S. Paulo e o conteúdo integral 
de  O Estado de S. Paulo não estão mais disponíveis gratuitamente na versão  on 
line. No entanto, aqueles que tiverem interesse em receber as notícias destes jornais 
utilizadas  na  produção  do  Informe  Brasil  podem  solicitá-las  a 
observatorio@franca.unesp.br 

**O Informe Brasil é uma produção do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança 
Internacional  (GEDES) do  Centro  de  Estudos  Latino-Americanos  (CELA)  da 
Universidade Estadual Paulista – UNESP – Franca/SP, sob coordenação do Prof. 
Dr. Héctor Luis Saint-Pierre.

***Equipe:
Alexandre K. Yasui Matsuyama (Redator, graduando em Relações Internacionais); 
Ana Paula da Silva (Redatora, graduanda em História); André Marron (Web master, 
graduando em Relações Internacionais); Carla Rubacow (Redatora, graduanda em 
Relações  Internacionais);  Érica  Winand  (Supervisora,  doutoranda  em  História); 
Juliana  Bigatão  (Redatora,  graduanda  em  Relações  Internacionais,  Bolsista 
FAPESP);  Leonardo  Soares  de  Oliveira  (Redator,  graduando  em  Relações 
Internacionais) e Maíra Bichir (Redatora, graduanda em Relações Internacionais).
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