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1- Militares dispararam contra carro e feriram cinco jovens no Complexo de 
Favelas da Maré 
2- Família de João Goulart realizará novo exame nos restos mortais do ex-
presidente 
 
 
1- Militares dispararam contra carro e feriram cinco jovens no Complexo de 
Favelas da Maré 
De acordo com o periódico Folha de S. Paulo, no dia 12/02/15 um carro com 
cinco pessoas foi fuzilado por soldados da Força de Pacificação do Exército no 
Complexo de Favelas da Maré, na cidade do Rio de Janeiro. Segundo o 
Exército, os jovens passaram com o carro em alta velocidade em meio a um 
tiroteio e seguiram em frente mesmo com ordens para parar. Os jovens 
contestaram a versão do Exército, alegando que os militares não haviam 
pedido para parar o carro. Todos que estavam no carro ficaram feridos e um 
permanece em coma. (Folha de S. Paulo – Cotidiano –14/02/15) 
 
 
2- Família de João Goulart realizará novo exame nos restos mortais do ex-
presidente 
Conforme publicado em coluna opinativa para o jornal O Estado de S. Paulo, a 
jornalista Sonia Racy afirmou que a família do ex-presidente da República João 
Goulart anunciou que realizará um exame “de forma independente” para apurar 
se a morte do ex-presidente foi decorrente de envenenamento. A família 
declarou que laboratórios internacionais detectaram, em testes realizados, que 
os restos mortais de Goulart apresentava a substância tetranitrato de eritritol, 
um componente químico explosivo. De acordo com Racy, a Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência afirmou em dezembro de 2014, através de 
laudo oficial, que não havia nenhum sinal de envenenamento nos restos 
mortais do ex-presidente, que faleceu em 1976 na Argentina. (O Estado de S. 
Paulo – Caderno 2 – 20/02/15) 
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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 Brasiliense e O Estado de S. Paulo não são disponíveis 
gratuitamente na versão online. No entanto, aqueles que tiverem interesse em 

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


receber as notícias destes jornais utilizadas na produção do Informe Brasil, 
podem solicitá-las a gedes@franca.unesp.br 
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