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1- Militares reforçam segurança na Bahia em decorrência de greve de policiais 
militares 
Os jornais Correio Brasiliense, Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo 
informaram que, por consequência de uma greve de Policiais Militares do 
estado da Bahia, iniciada no dia 02/02/12 e que solicita melhores condições de 
trabalho e aumento salarial, o governador do estado, Jaques Wagner, solicitou 
ajuda ao Ministério da Defesa e, no dia 04/02, cerca de 2350 homens das 
Forças Armadas, em conjunto com a Força Nacional de Segurança, 
patrulharam as ruas de cidades do estado, sendo que a partir do dia 06/02 
foram utilizados também 4 blindados Urutu,  com a finalidade de conter a onda 
de vandalismo, assaltos e assassinatos causada pela greve. Segundo os 
jornais, cerca de 300 grevistas amotinaram-se na Assembleia Legislativa, 
localizada na capital do estado, Salvador, e chegaram a entrar em confronto 
com homens do Exército que fizeram um cordão de isolamento no local para 
negociar a rendição de 11 grevistas que tiveram prisão decretada.  No dia 
07/02, no jornal O Estado, o cientista político Alexandre Fuccille alertou que o 
uso recorrente das Forças Armadas em conflitos de rua nos núcleos urbanos 
brasileiros pode banalizar sua função, bem como colocar em risco a população, 
pois “os soldados do Exército são treinados para aniquilar os inimigos e não 
para deter suspeitos e entregá-los à Justiça”. Apesar disso, o Ministério da 
Justiça e da Defesa já planejam possíveis deslocamentos da Força Nacional e 
das Forças Armadas para o caso do alastramento da greve em outros estados. 
Segundo os jornais, no dia 08/02 o general Marco Edson Gonçalves Dias, 
comandante das operações do Exército em Salvador, confraternizou com os 
grevistas por ocasião de seu aniversário, o que causou descontentamento de 
setores políticos e militares, chegando a gerar rumores de uma possível troca 
de comando da operação, negada oficialmente em nota do Exército. Segundo o 
Correio Braziliense, no dia 09/02 os policiais em greve desocuparam a 
Assembleia, mas decidiram manter a paralisação por não chegarem a 
nenhuma negociação com o governador Jaques Wagner. (Correio Brasiliense – 
Brasil – 04/02/12; Correio Braziliense – Política – 07/02/12; Correio Braziliense 
– Política – 10/02/12; Folha de S. Paulo – Cotidiano – 04/02/12; Folha de S. 
Paulo – Cotidiano – 06/02/12; Folha de S. Paulo - Cotidiano –  07/02/12; Folha 
de S. Paulo – Cotidiano – 09/02/12; Folha de S. Paulo – Opinião – 10/02/12; O 



Estado de S. Paulo – Metrópole – 04/02/12; O Estado de S. Paulo – Metrópole 
– 06/02/2011; O Estado de S. Paulo – Metrópole – 07/02/12; O Estado de S. 
Paulo – Nacional – 09/02/12; O Estado de S. Paulo – Metrópole – 09/02/12; O 
Estado de S. Paulo – Metrópole – 10/02/12) 
 
 
2- Policiais militares, civis e bombeiros decretam greve no Rio de Janeiro 
De acordo com os jornais Correio Braziliense, Folha de S. Paulo e O Estado de 
S. Paulo, no dia 09/02 cerca de 2.000 policiais militares, civis e bombeiros 
decretaram greve no Rio de Janeiro, o que fez com que o governo federal 
disponibilizasse, segundo O Estado, cerca de 14 mil homens das Forças 
Armadas para atuarem no estado caso o  governador solicite ajuda ao 
Ministério da Defesa.  Segundo o jornal, o Exército disponibilizou as tropas de 
pronto emprego da Brigada de Infantaria Paraquedista, que tem larga 
experiência em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), para 
intervenção imediata, e a Polícia do Exército como responsável pelo 
policiamento ostensivo. Entretanto, a decretação da greve não significa que 
haverá adesão da maioria das 71 mil pessoas que compõem a Polícia Militar, 
Polícia Civil e Bombeiros. (Correio Braziliense – Política – 10/02/12; Folha de 
S. Paulo – Cotidiano – 10/02/12; O Estado de S. Paulo – Cidade/ Metrópole – 
10/12/12) 
 
 
3- Navios de patrulha oceânica chegam ao Brasil até final de 2012 
Segundo publicação do Estado de S. Paulo, a Força Naval Brasileira prevê 
receber, até o final de 2012, dois dos três navios de patrulha oceânica, 
comprados da empresa britânica Bae Systems, no valor de cerca de R$109 
milhões cada navio. Os mesmos servirão para reforçar a segurança na Zona 
Econômica Exclusiva (ZEE) do país e cada um tem capacidade para 70 
tripulantes e um helicóptero. O pacote de compra prevê R$37 milhões em 
treinamento para tripulação e, segundo o periódico, a compra não altera o 
programa de renovação da tropa de superfície da Marinha (Prosuper), avaliado 
entre R$4,5 e R$6 milhões. O terceiro e último navio têm previsão de entrega 
para 2013. (O Estado de S. Paulo – Nacional – 05/02/12) 
 
 
4- Fotógrafo do suposto suicídio de Herzog deverá depor na Comissão da 
Verdade 
De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, Silvaldo Leung Vieira, autor da 
fotografia do jornalista Vladimir Herzog morto durante o período do regime 
militar (1964-1985), deverá depor durante a Comissão da Verdade. A fotografia 
mostra o jornalista morto devido a um suposto suicídio, em uma cela do 
Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de 
Defesa Interna (DOI-Codi), na cidade de São Paulo em 1975. Familiares de 
Herzog defendem o testemunho de Vieira na Comissão, com a esperança de 
descobrir os responsáveis pela morte do jornalista, pois este na verdade teria 
sido morto após ser torturado. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, 
defende a contribuição de Vieira, dizendo que é natural que casos como estes 
sejam analisados pela Comissão. Gilney Amorim Viana, coordenador do 
projeto do governo federal Direito à Memória e à Verdade, acredita que o 



fotógrafo é testemunha indispensável para revelar o forjamento da cena do 
suicídio de Herzog. O fotógrafo afirmou ao jornal que foi “usado” pela ditadura 
para forjar seu suicido, bem como o do metalúrgico Manoel Fiel Filho, morto 
após tortura e apresentado colo suicida, sendo fotografado também por Vieira.  
Familiares de desaparecidos consideraram que estas afirmações elevam a 
pressão e necessidade de instalação da Comissão da Verdade, criada em 
2011 para investigar violações dos direitos humanos no período de 1946 a 
1988, mas que até o momento não teve seus integrantes definidos pela 
presidente da República, Dilma Roussef. Em entrevista ao jornal Correio 
Braziliense, Maria do Rosário, ministra da Secretaria de Direitos Humanos, 
afirmou que, embora a Comissão da Verdade não tenha por si só um caráter 
jurisdicional, mas um caráter político, o levantamento e a organização de 
informações feitos por ela podem contribuir para o início de novas 
movimentações jurídicas junto ao Ministério Público que levem a uma possível 
responsabilização criminal. Segundo Gilda Carvalho, procuradora federal dos 
Direitos do Cidadão, a Lei da Anistia (1979) não poderá influenciar nesses 
processos, uma vez que ela está abaixo hierarquicamente de uma convenção 
internacional dos direitos humanos da qual o Brasil é signatário. (Correio 
Braziliense – Política – 09/02/12; Folha de S. Paulo – Poder – 06/02/2012; 
Folha de S. Paulo – Poder – 07/02/12) 
 
 
5- Superior Tribunal Militar condena controlador de voo do caso Legacy 
De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o Superior Tribunal Militar 
condenou a 1 ano e 2 meses de prisão o sargento da Aeronáutica Jomarcelo 
Fernandes dos Santos, um dos controladores de vôo em exercício durante o 
acidente, ocorrido em 2006, entre um jato executivo Legacy da Empresa 
Brasileira de Aeronáutica (Embraer) e um Boeing 737 da empresa aérea Gol, 
que resultou na morte de 156 pessoas. De acordo com a Justiça, o controlador, 
que cumprirá a pena em liberdade, “teve conduta negligente e não impediu o 
desastre”. O advogado de Santos irá recorrer ao Supremo Tribunal Federal, 
sob a alegação de que a condenação “é uma farsa para encobrir graves 
problemas do sistema de tráfego aéreo e a responsabilidade dos superiores." 
(O Estado de S. Paulo – Cidades/Metrópole – 08/02/12) 
 
 
6- Jornalista acredita na compra de caças Rafale pela Força Aérea Brasileira 
Em coluna opinativa publicada na Folha de S. Paulo, a jornalista Eliane 
Cantanhêde acredita na compra dos caças franceses Rafale pela Força Aérea 
Brasileira (FAB) que, segundo ela, deve ser anunciada ainda no primeiro 
semestre  de 2012. O avanço nessa direção se deveria  em grande parte ao 
fato da Índia ter fechado recentemente a compra de 126 exemplares, o que 
diminui o seu preço e custo de manutenção. O modelo sueco Gripen, preferido 
pela Força Aérea Brasileira (FAB), teria sido descartado graças ao baixo peso 
político do país de origem e baixa confiabilidade na sua efetiva possibilidade de 
produção, e o modelo estadunidense F-18 traria sérias incertezas quando à 
real transferência tecnológica. Segundo constatado  pelo ministro da Defesa, 
Celso Amorim, em visita à Índia, dos 126 aviões comprados pelo país 108 
devem ser produzidos em seu território através de um processo de 
transferência tecnológica. (Folha de S. Paulo – Opinião – 09/02/12) 



SITES DE REFERÊNCIA 

 
Correio Braziliense – www.correioweb.com.br 
Folha de S. Paulo – www.folhaonline.com.br 
O Estado de S. Paulo – www.estadao.com.br 
 
* Informamos que as colunas opinativas da Folha de S. Paulo e o conteúdo na 
íntegra do Correio Brasiliense e O Estado de S. Paulo não são disponíveis 
gratuitamente na versão online. No entanto, aqueles que tiverem interesse em 
receber as notícias destes jornais utilizadas na produção do Informe Brasil, 
podem solicitá-las a gedes@franca.unesp.br 
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