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1- Secretário de Segurança Pública comentou ação contra milícias no Rio 
2- Presidente da República cancelou o envio de militares para a MINUSCA 
3- Exército coordena abrigos em Boa Vista 
4- Partidos de oposição protocolaram pedido de intervenção federal no Maranhão  
5- Comandante do Exército foi submetido a procedimento médico 
 
 
1- Secretário de Segurança Pública comentou ação contra milícias no Rio 
De acordo com o periódico Correio Braziliense, o secretário de Segurança Pública do 
estado do Rio de Janeiro, general Richard Nunes, comentou a ação contra milícias 
após operação realizada na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro e no município 
de Nova Iguaçu. De acordo com o general, “outras operações já estão sendo 
planejadas e serão executados em curto prazo”. A ação realizada no dia 20/04/18 pela 
Delegacia de Repressão às Ações Criminosas e Organizadas (Draco) e pelo 
Ministério Público do Rio de Janeiro resultou na prisão de 13 milicianos. Nunes 
concluiu que a “sociedade pode confiar na intervenção federal” e afirmou que “o Rio 
precisa voltar a ser uma terra feliz, de um povo feliz, trabalhador”.  (Correio Braziliense 
– Brasil – 21/04/18) 
 
2- Presidente da República cancelou o envio de militares para a MINUSCA  
De acordo com o periódico O Estado de S. Paulo, o envio das Forças Armadas 
brasileiras para a Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a 
Estabilização da República Centro-Africana (MINUSCA) foi cancelado pelo presidente 
da República, Michel Temer. Segundo o jornal, o envio, previsto para o segundo 
semestre de 2018, deslocaria um efetivo de 750 homens, além de aviões, helicópteros 
e uma frota de blindados. Segundo O Estado, Temer destacou que a prioridade é a 
intervenção federal na segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Conforme o 
periódico, o custo da missão foi o fator que motivou a decisão. (O Estado de S. Paulo 
– Política – 21/04/18) 
 
3- Exército coordena abrigos para refugiados em Boa Vista 
Segundo o periódico O Estado de S. Paulo, o Exército é responsável por coordenar 
os abrigos para refugiados e solicitantes de refúgio venezuelanos localizados na 
cidade de Boa Vista, no estado de Roraima. Segundo O Estado, os abrigos distribuem 
refeições, barracas e disponibilizam banheiros aos refugiados. De acordo com o 
jornal, existem cinco abrigos, todos com problemas de superlotação. O Exército 
afirmou que mais quatro abrigos devem ser construídos. (O Estado de S. Paulo – 



Metrópole – 22/04/18) 
 
4- Partidos de oposição protocolaram pedido de intervenção federal no Maranhão 
Segundo o periódico O Estado de S. Paulo, no dia 24/04/18 dez partidos de oposição 
ao atual governo do estado do Maranhão protocolaram um pedido de intervenção 
federal na Secretaria de Segurança Pública do estado. De acordo com o jornal, o 
pedido foi motivado pela emissão de um ofício pela Polícia Militar do estado do 
Maranhão para o monitoramento de adversários políticos do governador Flávio Dino. 
O documento policial determina a “identificação de políticos opositores ‘ao município’ 
ou ao ‘Estado’ que possam ‘causar embaraços no pleito eleitoral’”. O pedido de 
intervenção foi baseado no artigo 34 da Constituição Federal, distinto da 
argumentação usada para a intervenção no estado do Rio de Janeiro, baseada no 
artigo 84 da carta constitucional.  (O Estado de S. Paulo – Política – 25/04/18) 
 
5- Comandante do Exército foi submetido a procedimento médico 
Segundo o periódico Correio Braziliense, no dia 25/04/18 na capital federal, Brasília, 
o comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, passou por um 
“procedimento gastrointestinal eletivo”. O Centro de Comunicação Social do Exército 
afirmou, em nota, que Villas Bôas retornaria às atividades no dia 26/04/18. O jornal 
informou que Villas Bôas sofre de uma doença degenerativa. (Correio Braziliense – 
Política – 26/04/18) 
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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 Braziliense 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 
 

Equipe: 
Bruce Scheidl Campos (Supervisor, mestrando em Relações Internacionais, bolsista 
CAPES); Bruna Carolina da Silva Souto (Redatora, graduanda em Relações 
Internacionais); David Succi Júnior (Supervisor, doutorando em Relações 
Internacionais, bolsista CNPq); Gabriela Fideles Silva (Redatora, graduanda em 
Relações Internacionais); Giulia Botossi Gomes (Supervisora, graduada em Relações 
Internacionais); Gustavo Henrique Gonçalves Ferreira (Redator, graduando em 
Relações Internacionais); Heed Mariano Silva Pereira (Supervisora, graduada em 
Relações Internacionais); Juliana de Paula Bigatão (Supervisora, doutora em 
Relações Internacionais); Laura Meneghim Donadelli (Supervisora, doutoranda em 
Relações Internacionais, bolsista CAPES); Leonardo Dias de Paula (Supervisor, 
mestrando em Relações Internacionais, bolsista CAPES); Leonardo Molina Ferreto 
(Redator, graduando em Relações Internacionais); Natália Rodrigues Germano 
(Redatora, graduanda em Relações Internacionais); Solano Pereira d'Oliveira 
(Redator, graduando em Relações Internacionais). 

http://www.correioweb.com.br/
http://www.correioweb.com.br/
http://www.folhaonline.com.br/
http://www.folhaonline.com.br/
http://www.estadao.com.br/
http://www.estadao.com.br/

