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1- Morre soldado do Exército suspeito de envolvimento com o narcotráfico no 
Rio de Janeiro 
2- Ministro da Defesa autorizou participação da Marinha e da Aeronáutica na 
operação de ocupação da Comunidade da Rocinha 
 
 
1- Morre soldado do Exército suspeito de envolvimento com o narcotráfico no 
Rio de Janeiro 
De acordo com notícia veiculada no jornal Folha de S. Paulo, o soldado do 
Exército, Thiago Brandão, foi morto durante a atuação do Batalhão de 
Operações Policiais Especiais (BOPE) no Complexo de Manguinhos, na cidade 
do Rio de Janeiro. O objetivo da operação era desarticular o tráfico de drogas. 
Segundo o jornal, Brandão se encontrava em período de férias desde fevereiro 
de 2011 e, por não se reapresentar a corporação, fora indiciado por deserção 
junto à Justiça Militar. A Polícia Militar ainda informou que Brandão e um primo 
de 17 anos eram suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e, na 
ocasião, trocaram tiros com os policiais, foram atingidos e faleceram antes do 
atendimento hospitalar. (Folha de S. Paulo - Cotidiano - 05/11/11) 
 
 
 
2- Ministro da Defesa autorizou participação da Marinha e da Aeronáutica na 
operação de ocupação da Comunidade da Rocinha  
Os jornais O Estado de S. Paulo e Correio Braziliense informaram que a 
operação para a ocupação da Comunidade da Rocinha, para a implementação 
da 19ª Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), contaria com a participação da 
Marinha e da Aeronáutica. Após pedido do governador do estado do Rio de 
Janeiro, Sérgio Cabral, ao ministro da Defesa, Celso Amorim, este também 
autorizou o uso de blindados do tipo Lagarto Anfíbio, da Marinha, na operação. 
O mesmo modelo de blindado, operado por fuzileiros navais, já havia sido 
utilizado em operação anterior no Complexo do Alemão, para transporte dos 
policiais que participaram da ação e rompimento de obstáculos que se 
encontravam nas ruas. A Aeronáutica, por meio do Departamento de Controle 
do Espaço Aéreo (Decea), iria proibir a circulação de aeronaves civis nas 
proximidades da favela entre às 2h do domingo, dia 13/11/11, e a tarde da 
segunda-feira, 14/11/11. Ainda segundo os jornais, durante a operação seriam 
utilizados também helicópteros com sensores e câmeras. (Correio Braziliense – 
Brasil – 11/11/11; O Estado de S. Paulo – Metrópole – 10/11/11) 
 
 
 
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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