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1- Atleta da Marinha foi acusada em exame antidoping 
2- Exército realizou treinamento contra ataque terrorista 
3- Protestos preocuparam o governo 
 
 
1- Atleta da Marinha foi acusada em exame antidoping 
Segundo o periódico Folha de S. Paulo, a Autoridade Brasileira de Controle de 
Doping confirmou que a velocista e terceiro sargento da Marinha Ana Cláudia 
Lemos foi pega no exame antidoping. O resultado do exame, confirmado no dia 
10/03/16, identificou a presença do anabolizante oxandrolona no sangue da atleta. 
Como consequência, Lemos não receberá a Bolsa Pódio, do governo federal, no 
valor de R$ 8.000 por mês, até que todo o processo, que inclui a solicitação da 
contraprova pela atleta, seja concluído. A Confederação Brasileira de Atletismo 
(CBAt) afirmou não ser possível suspender provisoriamente Lemos, pois isso só 
poderia ocorrer depois do resultado da contraprova. A Marinha informou que se 
posicionará apenas após o comunicado oficial da CBAt. (Folha de S. Paulo - 
Esporte - 12/03/16) 
 
2- Exército realizou treinamento contra ataque terrorista 
Segundo os periódicos Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, o Batalhão de 
Defesa Química, Biológica, Radiológica e Nuclear do Exército concluiu, no dia 
11/03/16, um treinamento contra ataques químicos e de descontaminação para os 
Jogos Olímpicos de 2016. O treinamento ocorreu na cidade do Rio de Janeiro, no 
Complexo Esportivo de Deodoro. A Folha afirmou que o batalhão atuará em caso de 
ataque terrorista, e que, durante os jogos, haverá uma equipe especializada no 
atendimento a pessoas contaminadas em cada região da cidade. O curso, que teve 
a participação de 8 representantes das Forças Armadas dos Estados Unidos, 
contou com a presença de 30 militares brasileiros e outros 30 outros participantes, 
dentre os quais  bombeiros, policiais federais e civis, guardas municipais e 
servidores da Comissão Nacional de Energia Nuclear. (Folha de S. Paulo - Esporte - 
12/03/16; O Estado de S. Paulo - Esportes - 12/03/16) 
 
3- Protestos preocuparam o governo 
Segundo o periódico O Estado de S. Paulo, o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, e os 
comandantes das três Forças permaneceram “a postos, em Brasília” durante as 
manifestações do dia 13/03/16, contrárias ao governo da presidente da República, 



Dilma Rousseff. No entanto, O Estado informou que os militares não estavam de 
prontidão ou sobreaviso por conta dos protestos. (O Estado de S. Paulo - Política - 
12/03/16) 
 
 
 
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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