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Militares fazem treino para
segurança na Olimpíada
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Treinamento Militar para as Olimpíadas

(http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/44992-treinamento-militar-para-as-
olimpiadas)

Militares das Forças Armadas participam, na manha deste sábado (9), de exercícios de
preparo para a atuação no policiamento ostensivo durante a Olimpíada. Eles estão na zona
sul, Centro, Deodoro e Barra da Tijuca. Por: Mauro Pimentel/Folhapress 04/01/2012



 10h51 - Atualizado às 13h56

Com meia hora de atraso, militares (http://www1.folha.uol.com.br/esporte
/olimpiada-no-rio/2016/07/1789741-tropa-de-mil-militares-ocupara-ruas-do-
rio-no-sabado-em-teste-para-olimpiada.shtml) começaram neste sábado (9) o
treinamento para a segurança das ruas do Rio (http://www1.folha.uol.com.br
/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1789237-efetivo-de-seguranca-cresce-
670-nos-jogos-em-relacao-a-dias-normais.shtml) durante a Olimpíada
(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/).

Há tropas em pontos da cidade que devem receber parte expressiva do público:
a praia Copacabana, o Aterro do Flamengo, a Praça Mauá, o Maracanã e a via
expressa Transolímpica, que ligará o Parque Olímpico de Deodoro ao da Barra
da Tijuca.

Durante os Jogos, as tropas farão patrulhamento ostensivo de carro e a pé e
trabalharão em coordenação com as forças de segurança do Estado.

"A ideia deste treinamento é acostumar as tropas ao trabalho, que será
diferente do que estão habituados —terão que tirar fotos com turistas, por
exemplo. Além disso queremos mostrar à sociedade que existe um
planejamento de segurança", disse à Folha o almirante Ricardo Pilar, que
coordena as tropas de terra de Copacabana até a praça Mauá.

A tropa treina com efetivo de 150 militares nesse trecho. Durante os Jogos
serão pelo menos 3.500. A extensão do patrulhamento também será maior: irá
do Joá à Praça Mauá, cobrindo a orla da zona sul do Rio. O treino terminou às
12h.

Em geral, os pedestres reagiram de forma positiva à presença das tropas.
Alguns paravam para tirar foto, outros acenavam. Outros, no entanto,
estranharam.

"A gente se assusta. Eles andam com armas que a gente só vê em filmes! Ainda
não me acostumei, e acho que não vou. Fui perguntar a um policial por que eles
estavam ali, e o motivo só me assustou mais. Ele disse que é para proteger
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contra ataques terroristas", disse Paulo Carvalho, 44, referindo-se ao míssil
anti-aéreo colocada em frente à estátua do Bellini, na entrada do estádio do
Maracanã, por onde caminhava.

PATRULHAMENTO

Além do míssil, havia, em frente ao estádio, uma bazuca e um radar capaz de
identificar objetos em um raio de 60 quilômetros.

Durante os Jogos, equipamentos desse tipo ficarão espalhados pela cidade para
fazer a defesa aérea de Deodoro, Barra da Tijuca, Maracanã e Copacabana. O
objetivo de colocá-los em frente ao estádio neste sábado era, disse o major
Roberto Lima Júnior, mostrá-los à população.

Na Transolímpica, que foi inaugurada neste sábado, havia blindados e
caminhões. A tropa treinou patrulhamento e interdição de via.

A extensão do patrulhamento também será maior: irá do Joá à Praça Mauá,
cobrindo a orla da zona sul do Rio. O treinamento durará até as 12h.

As Forças Armadas terão um reforço de 3.000 militares na cidade durante a
Olimpíada. Inicialmente, o planejamento previa a utilização de 18 mil homens
de Exército, Marinha e Aeronáutica. Agora serão 21.845.

O aumento do efetivo foi definido a partir de um pedido do governador do Rio,
Francisco Dornelles (PP). O grupo que ficaria restrito a ocupar unidades
estratégicas, patrulhamento marítimo e cuidar do espaço aéreo agora ganhou
funções na segurança pública.

09/07/2016  10h51

Participação de Temer na Abertura dos Jogos irá se restringir a só uma frase
(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790014-

leia também



participacao-de-temer-na-abertura-dos-jogos-ira-se-restringir-a-so-uma-
frase.shtml)

Deputado nega interferência em obras olímpicas sem licitação
(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790018-
deputado-nega-interferencia-em-obras-olimpicas-sem-licitacao.shtml)

Com Diego Hypolito, confederação convoca ginastas para Rio-2016
(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1789810-
com-diego-hypolito-confederacao-convoca-ginastas-para-rio-2016.shtml)
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Atletas estrangeiros que vão disputar os Jogos veem duas faces do Rio

Iaaf recusa solicitações de 67 atletas

russos para competir

internacionalmente

(http://www1.folha.uol.com.br

/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1790320-iaaf-recusa-solicitacoes-

de-67-atletas-russos-para-competir-

internacionalmente.shtml)

10/07/2016 13h22

Croácia completa o grupo do Brasil no

basquete masculino da Rio-2016

(http://www1.folha.uol.com.br

/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1790305-franca-conquista-a-ultima-

vaga-para-a-chave-masculina-

do-basquete-na-rio-2016.shtml)

10/07/2016 11h03

ANÁLISE: Título do Grand Prix tira um

peso dos ombros das brasileiras rumo

ao Rio

(http://www1.folha.uol.com.br

/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1790286-brasil-destroi-em-quadra-

favoritismo-que-sempre-atribuiu-

aos-eua.shtml)

10/07/2016 10h14

Brasil vence os EUA e conquista 11º

título do Grand Prix

(http://www1.folha.uol.com.br

/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1790279-brasil-vence-os-eua-

e-conquista-11-titulo-do-grand-

prix.shtml)

Atletas estrangeiros que vão disputar

os Jogos veem duas faces do Rio

(http://www1.folha.uol.com.br

/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1790166-atletas-estrangeiros-

veem-duas-faces-do-rio.shtml)

10/07/2016 02h00

Iatistas reclamam de sujeira na baía

de Guanabara

(http://www1.folha.uol.com.br

/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1790163-iatistas-reclamam-

de-sujeira-na-baia-

de-guanabara.shtml)

09/07/2016 19h53

Sérvia e Croácia se classificam para a

chave masculina do basquete na

Rio-2016

(http://www1.folha.uol.com.br

/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1790212-servia-e-croacia-

se-classificam-para-a-chave-

masculina-do-basquete-na-rio-

2016.shtml)

09/07/2016 15h03

Paes quer Maracanã municipal com

gestão de Fla e Flu

(http://www1.folha.uol.com.br

/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1790147-paes-quer-maracana-

municipal-com-gestao-de-fla-

e-flu.shtml)

VER MAIS



(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790166-atletas-

estrangeiros-veem-duas-faces-do-rio.shtml)

Brasil vence os EUA e conquista 11º título do Grand Prix

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790279-brasil-

vence-os-eua-e-conquista-11-titulo-do-grand-prix.shtml)

Iatistas reclamam de sujeira na baía de Guanabara (http://www1.folha.uol.com.br

/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790163-iatistas-reclamam-de-sujeira-na-baia-

de-guanabara.shtml)

Ainda em obras, Parque Olímpico vira atração turística para gringos e cariocas

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790129-ainda-

em-obras-parque-olimpico-vira-atracao-turistica-para-gringos-e-cariocas.shtml)

Pai de líder do PMDB ganha obras dos Jogos Olímpicos sem licitação

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1789578-pai-de-

lider-do-pmdb-ganha-obras-dos-jogos-olimpicos-sem-licitacao.shtml)

++  CCoommeennttaaddaass

Pai de líder do PMDB ganha obras dos Jogos Olímpicos sem licitação

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1789578-pai-de-

lider-do-pmdb-ganha-obras-dos-jogos-olimpicos-sem-licitacao.shtml)

'Não venham ao Rio esperando Nova York ou Londres', diz Paes

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1788739-

nao-venham-ao-rio-esperando-nova-york-ou-londres-diz-paes.shtml)

10/07/2016

15h05 Iaaf recusa solicitações de 67 atletas russos para competir

internacionalmente (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio

/2016/07/1790320-iaaf-recusa-solicitacoes-de-67-atletas-russos-para-competir-

internacionalmente.shtml)

13h22 Croácia completa o grupo do Brasil no basquete masculino da Rio-2016

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790305-franca-

conquista-a-ultima-vaga-para-a-chave-masculina-do-basquete-na-rio-2016.shtml)

11h03 ANÁLISE: Título do Grand Prix tira um peso dos ombros das brasileiras rumo

ao Rio (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790286-

brasil-destroi-em-quadra-favoritismo-que-sempre-atribuiu-aos-eua.shtml)

10h14 Brasil vence os EUA e conquista 11º título do Grand Prix

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790279-brasil-

vence-os-eua-e-conquista-11-titulo-do-grand-prix.shtml)

02h00 Atletas estrangeiros que vão disputar os Jogos veem duas faces do Rio

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790166-atletas-

estrangeiros-veem-duas-faces-do-rio.shtml)

02h00 Iatistas reclamam de sujeira na baía de Guanabara



(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790163-iatistas-

reclamam-de-sujeira-na-baia-de-guanabara.shtml)

09/07/2016

19h53 Sérvia e Croácia se classificam para a chave masculina do basquete na

Rio-2016 (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1790212-servia-e-croacia-se-classificam-para-a-chave-masculina-do-basquete-

na-rio-2016.shtml)

15h03 Paes quer Maracanã municipal com gestão de Fla e Flu

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790147-

paes-quer-maracana-municipal-com-gestao-de-fla-e-flu.shtml)

14h04 Ainda em obras, Parque Olímpico vira atração turística para gringos e cariocas

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790129-ainda-

em-obras-parque-olimpico-vira-atracao-turistica-para-gringos-e-cariocas.shtml)

10h51 Militares fazem treino para segurança na Olimpíada

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790099-

militares-fazem-treino-para-seguranca-na-olimpiada.shtml)

09h51 Brasil vence Holanda e vai enfrentar EUA na decisão do Grand Prix

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790090-brasil-

vence-holanda-e-vai-enfrentar-eua-na-decisao-do-grand-prix.shtml)

02h00 Mariliz Pereira Jorge: Tiro no pé (http://www1.folha.uol.com.br/colunas

/marilizpereirajorge/2016/07/1790019-tiro-no-pe.shtml)

02h00 Participação de Temer na Abertura dos Jogos irá se restringir a só uma frase

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790014-

participacao-de-temer-na-abertura-dos-jogos-ira-se-restringir-a-so-uma-frase.shtml)

08/07/2016

21h48 Deputado nega interferência em obras olímpicas sem licitação

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1790018-

deputado-nega-interferencia-em-obras-olimpicas-sem-licitacao.shtml)

17h57 Ministério Público quer religiões afro-brasileiras na Vila Olímpica

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1789849-

ministerio-publico-quer-religioes-afro-brasileiras-na-vila-olimpica.shtml)

17h07 Com Diego Hypolito, confederação convoca ginastas para Rio-2016

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1789810-

com-diego-hypolito-confederacao-convoca-ginastas-para-rio-2016.shtml)

15h36 Esgrimista volta a ter naturalização suspensa e não deve defender o Brasil

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1789769-

esgrimista-volta-a-ter-naturalizacao-suspensa-e-nao-deve-defender-o-brasil.shtml)

15h21 Com violência no Rio, Temer tenta tranquilizar turistas para os Jogos

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1789765-



com-violencia-no-rio-temer-tenta-tranquilizar-turistas-para-os-jogos.shtml)

15h09 Dirigente do Rio Preto acusa goleira da seleção de entregar jogo; CBF

investiga (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1789746-dirigente-do-rio-preto-acusa-goleira-da-selecao-de-entregar-jogo-cbf-

investiga.shtml)

13h08 Tropa de mil militares ocupará ruas do Rio no sábado em teste para Olimpíada

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1789741-tropa-

de-mil-militares-ocupara-ruas-do-rio-no-sabado-em-teste-para-olimpiada.shtml)

12h00 COB dará prêmio em dinheiro igual para medalhistas de ouro, prata ou bronze

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1789571-cob-vai-

premiar-medalhistas-sem-discriminar-ouro-prata-ou-bronze.shtml)

11h02 Funcionários de Vila de Mídia da Rio-2016 reclamam de salário e fazem

paralisação (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07

/1789714-funcionarios-de-vila-de-midia-da-rio-2016-reclamam-de-salario-e-fazem-

paralisacao.shtml)

10h44 Custos olímpicos do Brasil estão 51% acima do orçamento, alerta relatório

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1789709-custos-

olimpicos-do-brasil-estao-51-acima-do-orcamento-alerta-relatorio.shtml)

02h00 Mariana Lajolo: Mãe atleta (http://www1.folha.uol.com.br/colunas/mariana-

lajolo/2016/07/1789581-mae-atleta.shtml)

02h00 Pai de líder do PMDB ganha obras dos Jogos Olímpicos sem licitação

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1789578-pai-de-

lider-do-pmdb-ganha-obras-dos-jogos-olimpicos-sem-licitacao.shtml)

02h00 Obra na Vila Autódromo deve acabar a duas semanas da Rio-16

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1789575-obra-na-

vila-autodromo-deve-acabar-a-duas-semanas-da-rio-16.shtml)

07/07/2016

19h24 Em evento no Pacaembu, revezamento em SP terá homenagem aos 'sem

tocha' (http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1789552-

em-evento-no-pacaembu-revezamento-em-sp-tera-homenagem-aos-sem-

tocha.shtml)

18h00 Contra zika, Hong Kong pede que atletas não façam sexo durante os Jogos

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1789510-contra-

zika-hong-kong-pede-que-atletas-nao-facam-sexo-durante-os-jogos.shtml)

17h03 Exército é multado em R$ 40 mil por morte de onça após evento da tocha

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1789480-exercito-

e-multado-por-morte-de-onca-em-evento-da-passagem-da-tocha-por-manaus.shtml)

15h31 Calleri é convocado para a Rio-16 no lugar de atacante do Atlético de Madri

(http://www1.folha.uol.com.br/esporte/olimpiada-no-rio/2016/07/1789440-calleri-
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