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1- Operação investiga uso de aeronaves da FAB para tráfico internacional de 
drogas 
2- Governo federal quer acelerar aprovação de projeto sobre excludente de 
ilicitude para militares em operações de garantia da lei e da ordem 
3- Partidos políticos do Centrão querem ocupar cargos de militares nos 
ministérios 
 
 
1- Operação investiga uso de aeronaves da FAB para tráfico internacional de 
drogas 
De acordo com os jornais Correio Braziliense e O Estado de S. Paulo, a polícia 
federal deflagrou a Operação Quinta Coluna para aprofundar as investigações 
sobre possível organização criminosa suspeita de utilizar aeronaves da Força 
Aérea Brasileira (FAB) para tráfico internacional de drogas. As investigações 
tiveram início em junho de 2019 após a prisão do segundo-sargento da FAB, 
Manoel Rodrigues, flagrado com 39 quilos de cocaína em sua bagagem de mão 
ao desembarcar na Espanha. Segundo O Estado, antes de ser preso, Manoel 
Rodrigues já havia realizado, entre 2015 e 2019, ao menos 29 viagens em aviões 
da FAB. Segundo os jornais, as apurações miram 10 investigados e também 
envolvem a possível prática de lavagem de dinheiro do tráfico. De acordo com 
O Estado, as investigações apontaram "diversas estratégias do grupo para 
ocultar os bens provenientes do tráfico de entorpecentes, especialmente a 
aquisição de veículos e imóveis com pagamentos de altos valores em espécie”. 
(Correio Braziliense - Política - 03/02/21; O Estado de S. Paulo - Política - 
03/02/21) 
 
 
2- Governo federal quer acelerar aprovação de projeto sobre excludente de 
ilicitude para militares em operações de garantia da lei e da ordem 
Segundo o periódico Folha de S. Paulo, em encontro com os novos presidentes 
da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, 
o presidente da República Jair Bolsonaro apresentou uma série de projetos 
considerados prioritários em seu governo. Na lista, constam propostas para 
ampliação da posse e do porte de armas de fogo, como por exemplo a que 
permite que membros das Forças Armadas e das forças de segurança pública 
possam adquirir até dez armas. Além disso, de acordo com a Folha, outra pauta 



prioritária é a que prevê o excludente de ilicitude para militares em operações de 
garantia da lei e da ordem. Segundo o código penal, o excludente de ilicitude 
infere que não há crime nas seguintes circunstâncias: estado de necessidade, 
legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de 
direito. (Folha de S. Paulo - Poder - 04/02/21) 
 
 
3- Partidos políticos do Centrão querem ocupar cargos de militares nos 
ministérios  
Conforme o periódico O Estado de S. Paulo, com a vitória de Arthur Lira na 
eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, os partidos políticos que 
compõem o chamado Centrão visam reconfigurar o governo e ocupar os quadros 
do primeiro escalão em ministérios, inclusive aqueles que atualmente possuem 
militares em sua liderança. Entretanto, o jornal informou que o presidente da 
República Jair Bolsonaro tem mostrado objeção em “fazer uma ampla reforma 
na equipe”, e já avisou que não irá remover os ministros da Secretaria de 
Governo, general Luiz Eduardo Ramos, de Minas e Energia, almirante Bento 
Albuquerque, e da Saúde, general Eduardo Pazuello. (O Estado de S. Paulo - 
Política - 04/02/21) 
 
 
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 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 
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