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Operação Dínamo IV 

REGIÕES MILITAR 

 

Data: 30/05/2016 
 

Chamada:  Exército realiza Operação Dínamo IV 

Veículo: Canal do 
Exército Brasileiro 

Clipping DFPC 

  

Exército realiza Operação Dínamo IV 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iNBtqrLswb4  

 

 

 

Data: 31/05/2016 
 

Chamada:  Começa a maior Operação para fiscalizar explosivos no 
País 
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Veículo: Site EB Clipping DFPC 

 
Começa a maior Operação para fiscalizar explosivos no País 

 
Belo Horizonte (MG)  – No dia 31 de maio, teve início a Operação Interagências 
Dínamo IV, a maior operação centralizada de fiscalização de explosivos do País. A 
inspeção está ocorrendo em todo o território nacional e é coordenada pelo Comando 
Logístico do Exército Brasileiro e conduzida pelo Sistema de Fiscalização de Produtos 
Controlados. Com a proximidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, a 
atividade busca contribuir para a segurança do maior evento esportivo do planeta. 
  

 
  
  
Em Minas Gerais, o foco da fiscalização e do contro le é na Zona da Mata e na 
Região Sul do Estado  
 
A 4ª Região Militar, localizada em Belo Horizonte (MG), mantém o foco da fiscalização 
e controle de explosivos e produtos similares na Zona da Mata e na Região Sul de 
Minas Gerais, que foram divididas em quatro grandes áreas de operações. 
 
O principal objetivo da Operação é evitar ou reduzir a possibilidade de que explosivos 
utilizados por empresas registradas, ou de origem ilícita, sejam desviados e 
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empregados contra pessoas e estruturas, permitindo o seu uso somente por pessoas 
legalmente habilitadas. 
 
A Operação Dínamo IV ocorre em um ambiente Interagências, portanto, reúne 
integrantes do Exército Brasileiro e de órgãos de segurança e ordem pública e 
agências governamentais, como a Polícia Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros 
Militar, a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. No 
mês de maio, os integrantes da Operação passaram por um Estágio de Identificação 
de Explosivos, que contou com instruções teóricas e práticas. 
 
Até o dia 2 de junho, 81 locais serão fiscalizados pelas equipes interagências, como 
pedreiras, mineradoras e prestadoras de serviço de detonação. Postos de fiscalização 
rodoviários também estão sendo utilizados. 
 
  

 

  

Fonte:  

Publicado:01/06/16 16:54 

 
http://www.eb.mil.br/web/midia-impressa/noticiario-do-exercito/-
/asset_publisher/IZ4bX6gegOtX/content/comeca-a-maior-operacao-para-fiscalizar-
explosivos-no-pais?redirect=http%3A%2F%2Fwww.eb.mil.br%2Fweb%2Fmidia-
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impressa%2Fnoticiario-do-
exercito%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_IZ4bX6gegOtX%26p_p_lifecycle%3D0%26p
_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
1%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3  

 

Data: 30/05/2016 
 

Chamada:  Exército realiza Operação Dínamo IV 

 
Veículo: Facebook   
EB 

Clipping DFPC 

 

https://www.facebook.com/exercito/  

 

 

Data: 03/06/2016 
 

Chamada:  Exército inicia grande ação para fiscalizar explosivos em MS e MT 
Veículo: 1ª RM Clipping DFPC 
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Operação Dínamo IV fiscaliza explosivos e produtos correlatos   
 

 
O Exército Brasileiro realiza, entre os dias 31 de maio e 2 de junho, a Operação 
Dínamo IV.Nos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, a Operação é executada 
pelo Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados da 1ª Região Militar e conta 
com o trabalho de cerca de 400 fiscais. 
O principal objetivo é intensificar as atividades de fiscalização de explosivos e 
produtos correlatos, visando evitar ou reduzir a possibilidade de que esses materiais 
utilizados por empresas registradas, ou de origem ilícita, sejam desviados e 
empregados de forma criminosa. Além disso, as equipes fiscalizadoras verificam se as 
determinações previstas na legislação em vigor estão sendo cumpridas. 
A fiscalização ocorre nas atividades de fabricação, importação, exportação, comércio, 
armazenagem e transporte de explosivos e produtos correlatos. A Operação é 
coordenada pelo Comando Logístico, por meio da Diretoria de Fiscalização de 
Produtos Controlados (DFPC), e executada por diversas Organizações Militares, 
simultaneamente, em todo o território nacional, com o apoio de Órgãos de Segurança 
e Ordem Pública (OSOP) e Agências Governamentais. 
Esta já é a quarta edição da Operação que ainda deve ser realizada em outras 
ocasiões, principalmente pelo contexto dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016.  
  

 

 http://www.1rm.eb.mil.br/index.php/component/content/article?id=244  
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Data: 01/06/2016 
 

Chamada:  OPERAÇÃO DÍNAMO IV 

Veículo: 3ª RM Clipping DFPC 

OPERAÇÃO DÍNAMO IV 

Porto Alegre, RS - O Exército Brasileiro realizou a Operação 

Interagências Dínamo IV, entre os dias 31 de maio a 02 de junho, com a finalidade de 

intensificar a fiscalização de explosivos e produtos correlatos. A ação foi executada 

por diversas Organizações Militares, em todo território nacional, com o apoio dos 

Órgãos de Segurança e Ordem Pública e Agências Governamentais. 

 

A intensificação da fiscalização no Rio Grande do Sul, foi planejada e controlada pela 

3ª Região Militar (3ª RM) e executada por intermédio da Rede de Fiscalização de 

Produtos Controlados, composta por trinta e duas Organizações Militares do Exército 

das quais quinze foram envolvidas na Operação. As equipes da Força Terrestre, cerca 

de 270 homens, contaram com a participação de integrantes da Polícia Civil, Brigada 

Militar e Corpo de Bombeiros nas vistorias. 

Os militares vistoriaram o armazenamento, a documentação e o transporte de 95 

estabelecimentos que empregam explosivos em suas atividades. A Rede de 

Fiscalização autuou 12 empresas e apreendeu 150Kg de explosivos, 95Kg de pólvora, 

374 espoletas, 275 retardos, 694m de estopim e quase 5Km de cordel detonante. 
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A Operação Dínamo IV faz parte de um conjunto de medidas adotadas pelo Exército 

Brasileiro para coibir o uso indevido de explosivos contra pessoas e estruturas físicas. 

A fiscalização contribui para a segurança da sociedade e para a realização dos Jogos 

Olímpicos e Paralímpicos – Rio 2016. 
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 Fotos: Arquivo da Assessoria de Comunicação Social 

 

http://www.3rm.eb.mil.br/index.php?option=com_content&view=article&id=579:operacao-

dinamo-iv-comando-da-3-regiao-militar&catid=84:comunicacao-social&  

Data: 01/06/2016 
 

Chamada:  6ª RM realiza Operação DÍNAMO IV como preparativo de 
segurança para Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

Veículo: 6ª RM Clipping DFPC 

 

6ª RM realiza Operação DÍNAMO IV como preparativo d e 
segurança para Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
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O Exército Brasileiro está realizando, entre os dias 31 de maio e 2 de junho, a 

Operação Interagências Dínamo IV em todo o território brasileiro. 

 No âmbito da 6ª Região militar, esta operação está sendo executada pelas equipes de 

Fiscalização de Produtos Controlados, integrantes do Sistema de Fiscalização de 

Produtos Controlados (SisFPC), no exercício do Poder de Polícia Administrativa, com 

a participação dos Órgãos de Segurança e Ordem Pública (OSOP), como a Polícia 

Rodoviária Federal, as Polícias Civil e Militar dos estados da Bahia e de Sergipe, além 

de agências governamentais dos estados envolvidos. 

Coordenada pelo Comando Logístico – COLOG, por intermédio da Diretoria de 

Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), a Dínamo IV tem por objetivo cooperar 

com as ações preparatórias para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos – Rio 2016, de 

acordo com a missão constitucional atribuída à Força Terrestre, tendo a finalidade de 

intensificar a fiscalização e o controle da produção, armazenamento, comercialização, 

transporte e utilização de explosivos e produtos correlatos em prol da garantia da 

segurança da sociedade antes e durante os grandes eventos de proporção 

internacional já programados para este ano. 
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Os alvos desta operação são as organizações cadastradas para o manuseio de 

produtos controlados e fiscalizadas na área da 6ª Região Militar. A Operação Dínamo, 

desde 2013, vem alcançando, anualmente, resultados progressivos, com o apoio da 

Operação Rastilho (2015) e da Operação Azoto (2016). 

Conforme o gráfico ao lado, o primeiro quadrimestre de 2016 apresentou 45% de 

redução no uso indevido de explosivos em terminais de autoatendimento, no estado 

da Bahia, comparado ao mesmo período do ano passado. A intensificação das 

fiscalizações é importante para que esses resultados sejam sempre positivos. 

Foto: 6ª RM 

 

Data: 31/05/2016 
 

Chamada:  1ª Bda C Mec - Operação Dínamo IV 
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Veículo: Comando 
Militar do Sul - 
Santiago 

Clipping DFPC 

 

1ª Bda C Mec - Operação Dínamo IV  

 
Santiago (RS) –  O Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do Comando da 
1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, com o apoio do 5º Regimento de Polícia 
Montada, 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar e o Corpo de Bombeiros de 
Santiago,  realiza, do dia 31 de maio a 02 de junho, a Operação Interagências Dínamo 
IV. 
A Operação Dínamo IV consiste na intensificação da fiscalização e do controle da 
produção, armazenamento, comercialização, transporte, bem como da utilização de 
explosivos e produtos correlatos. A ação conjunta busca contribuir para a segurança 
da sociedade, dentro das medidas preparatórias para os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos – Rio 2016, de acordo com a missão Constitucional atribuída à Força 
Terrestre. 
 

http://www.cms.eb.mil.br/index.php/home/1591-1-bda-c-mec-operacao-dinamo-iv  

 

 

Data: 31/05/2016 
 

Chamada:  9º RCB – Operação Dínamo IV 
Veículo: Comando 
Militar do Sul – 
São Gabriel 

Clipping DFPC 

9º RCB – Operação Dínamo IV  

 
São Gabriel (RS) –  O 9º RCB participou, nos dias 31 de maio e 01 de junho de 2016, 
da Operação Dínamo IV,  intensificando a fiscalização e o controle da produção, 
armazenamento, transporte, bem como da utilização de explosivos e produtos 
correlatos. 

A Operação teve o objetivo de coibir e reprimir o desvio, o armazenamento 

inadequado, a falta de controle e autuar empresas em desacordo com a legislação 
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vigente. A realização dessa operação faz parte de um conjunto de medidas adotadas 

pelo Exército Brasileiro, para tornar cada vez mais eficaz a fiscalização de produtos 

controlados, trabalho realizado contínua e ininterruptamente. 

A ação conjunta busca contribuir para a segurança da sociedade, dentro das medidas 

preparatórias para os jogos Olímpicos e Paralímpicos – Rio 2016, de acordo com a 

missão Constitucional atribuída à Força Terrestre. 

Para tanto, o Regimento realizou ações em ambiente interagências, contando com a 

participação dos Órgãos de Segurança Pública de São Gabriel. 

 

 

 



  

DFPC NA MÍDIA 
 

 

Fotos: Divulgação 

http://www.cms.eb.mil.br/index.php/home/1600-9-rcb-operacao-dinamo-iv  

 

Data: 31/05/2016 
 

Chamada:  16°GAC AP – Operação Dínamo IV 

Veículo: Comando 
Militar do Sul – 
São Leopoldo 

Clipping DFPC 

16°GAC AP – Operação Dínamo IV  

 
São Leopoldo (RS)  - O 16° Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado – 
Grupo Visconde de São Leopoldo –  (16°GAC AP) desencadeou, nos dias 30 e 31 de 
maio e 1° de junho, na Serra Gaúcha, a Operação Dínamo IV, que vistoria explosivos. 
O objetivo é apertar o cerco ao comércio clandestino desse tipo de material, ainda 
mais ante a proximidade dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos - Rio 2016. 
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http://www.cms.eb.mil.br/index.php/eventos/1604-16-gac-ap-operacao-dinamo-iv-2c  
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VEÍCULOS CLASSIFICADOS POR DATA 

 

Data: 29/05/2016 
 

Chamada:  Exército inicia grande ação para fiscalizar explosivos em MS e MT 
Veículo: G1 - MS Clipping DFPC 

 

29/03/2016 17h18 - Atualizado em 29/03/2016 17h28 

Exército inicia grande ação para fiscalizar explosi vos em MS 
e MT 

 
Ações ocorrem antes dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos – Rio 2016. 
Intenção também é reduzir a possibilidade de desvio de explosivos. 
 

Graziela Rezende Do G1 MS 

 

O Exército iniciou nesta terça-feira (29), nos estados de Mato Grosso do Sul  e Mato 

Grosso, uma grande operação de fiscalização de explosivos e produtos similares. Os 

trabalhos serão desenvolvidos em três dias, podendo estender conforme a necessidade, 

de acordo com a assessoria de imprensa do Comando Militar do Oeste (CMO). 
 

As ações ocorrem no contexto dos preparativos para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos 

– Rio 2016, por intermédio do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados. 

Batizada de operação Rastilho 2, a operação ainda tem como objetivo evitar ou reduzir a 

possibilidade de desvio de explosivos e uso por pessoas não habilitadas. 

Ainda conforme a assessoria, a operação também ocorre em outros estados, sob a 

coordenação geral da Diretoria de Fiscalização e Produtos Controlados (DFPC) do 

Exército. Empresa, em toda a cadeia produtiva (produção, transporte, utilização, comércio, 

etc), serão fiscalizadas e com a possibilidade de serem autuadas. 

Durante esta tarde, houve apreensões. O material será destruído nos próximos dias, 

conforme a assessoria, possivelmente em Aquidauana. A exceção somente vale para 

materiais que não podem ser armazenados. Para este crime, as penas variam de 

advertência até uma possível cassação do registro de funcionamento. 
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http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/03/exercito-inicia-grande-acao-para-

fiscalizar-explosivos-em-ms-e-mt.html  

 

 

Data: 30/05/2016 
 

Chamada:  Exército realiza 'Operação Dínamo', no AM 

Veículo: Amazonas 
TV  

Clipping DFPC 

 

Exército realiza 'Operação Dínamo', no AM 
 

 
 

http://g1.globo.com/am/amazonas/amazonas-tv/videos/v/exercito-realiza-operacao-dinamo-
no-am/5071889/ 

 

Data: 30/05/2016 
 

Chamada:  Exército realiza 'Operação Dínamo', no AM 

Veículo: G1 - AM Clipping DFPC 

 

Exército realiza 'Operação Dínamo', no AM 
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http://g1.globo.com/am/amazonas/amazonas-tv/videos/v/exercito-realiza-operacao-dinamo-

no-am/5071889/  

 

 

Data: 30/05/2016 
 

Chamada:  Exército intensifica fiscalização de explosivos em sete municípios de MS 
Veículo: Portal G1  - 
MS 

Clipping DFPC 

 

Exército intensifica fiscalização de explosivos em sete municípios de 
MS 
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Duzentos agentes de segurança atuam na operação batizada de Rastilho 2. 
Ações são para segurança dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016. 
 

http://g1.globo.com/mato-grosso-do-sul/noticia/2016/03/exercito-intensifica-fiscalizacao-de-

explosivos-em-sete-municipios-de-ms.html  

 

Data: 31/05/2016 
 

Chamada:  Exército realiza Operação Dínamo IV 

 
Veículo: Jornal do 
Povo -  

Clipping DFPC 
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Data: 31/05/2016 
 

Chamada:  Para garantir segurança, Exército fiscaliza explosivos 

Veículo: Ministério 
da Defesa 

Clipping DFPC 

 

Para garantir segurança, Exército fiscaliza explosi vos 

nstalada em todos os Estados, operação pretende evitar a circulação de bombas 
durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos 
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Na última terça-feira (31), começou em Belo Horizonte (MG) a maior operação de 

fiscalização de explosivos do País. A inspeção, que é coordenada pelo Exército, 

ocorre em todos os Estados. Com a proximidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

Rio 2016, a atividade busca garantir a segurança do evento esportivo. 

O principal objetivo da operação é evitar ou reduzir a possibilidade de que explosivos 

utilizados por empresas registradas ou de origem ilícita sejam desviados e 

empregados contra pessoas e estruturas, permitindo o seu uso somente por pessoas 

legalmente habilitadas. 

Até o dia 2 de junho, 81 locais serão fiscalizados pelas equipes, formadas por 

pedreiras, mineradoras e prestadoras de serviço de detonação. Postos de fiscalização 

rodoviários também estão sendo utilizados. 

A operação reúne integrantes do Exército brasileiro e de órgãos de segurança e ordem 

pública e agências governamentais, como a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo 

de Bombeiros Militar (CBM), Polícia Militar, Polícia Civil e a Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente. No mês de maio, os integrantes da operação passaram por uma 

preparação por meio de um estágio de identificação de explosivos. 

 Fonte: Portal Brasil, com informações do Exército 

http://www.brasil.gov.br/defesa-e-seguranca/2016/06/para-garantir-seguranca-exercito-
fiscaliza-explosivos  

 

 

 

 

Data: 31/05/2016 
 

Chamada: Às vésperas das Olimpíadas, Exército fiscaliza fábricas e 
transportadoras de explosivos 

Veículo: Jornal 
EPTV 

Clipping DFPC 
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Às vésperas das Olimpíadas, Exército fiscaliza fábr icas e 
transportadoras de explosivos 

 

 

http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/jornal-da-eptv-2edicao//videos/v/as-vesperas-

das-olimpiadas-exercito-fiscaliza-fabricas-e-transportadoras-de-explosivos/5064625/  

 

 

Data: 31/05/2016 
 

Chamada:  Exército apresenta sala de controle para segurança nos Jogos 
Olímpicos 
 

Veículo: Jornal 
DFTV 2ª edição 

Clipping DFPC 

 
Exército apresenta sala de controle para segurança nos Jogos 

Olímpicos 
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http://g1.globo.com/distrito-federal/videos/v/exercito-apresenta-sala-de-controle-para-

seguranca-nos-jogos-olimpicos/5064587/ 

 

 

Data: 31/05/2016 
 

Chamada: Exército divulga balanço parcial da Operação Dínamo IV 
 

Veículo: 
Defesa.Net 

Clipping DFPC 

Exército divulga balanço parcial da Operação Dínamo  IV 

Brasília, 01/06/2016  - A Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), do 

Exército, divulgou nesta quarta-feira (01) um balanço parcial da Operação Dínamo IV, 

que consiste em intensificar as ações de fiscalização, controle, produção, 

armazenamento, comercialização e transporte de material explosivo e produtos 

correlatos. No primeiro dia da Operação, iniciada na terça-feira (31), foram realizadas 

269 vistorias em pontos de bloqueio e controle de rodovias, além de locais de 

armazenamento e produção de artigos explosivos e materiais controlados. 
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Ao todo, foram recolhidas 2,5 toneladas de explosivos. A maior apreensão ocorreu no 

estado do Amazonas, com 1,9 tonelada. Também foram encontradas 10,6 toneladas 

de nitrato de amônia, um componente químico para a produção de fertilizantes que 

também é usado de forma legal na fabricação de explosivos de aplicação na 

construção civil, por exemplo. No estado do Paraná, registrou-se a maior apreensão 

deste componente químico, com 6,2 toneladas. A maioria do material apreendido tem 

problemas na documentação, transporte e armazenamento inadequado ou prazo de 

validade vencido. 

Foto: Gilberto Alves/MD 

 
Nesta quinta-feira (02), tropas do Exército, juntamente com equipes de agências governamentais, realizarão atividades de 

controle e fiscalização no entorno do Distrito Federal 

A quarta edição da Dínamo, executada de forma interagências, com a participação das 

polícias militares, Polícia Federal, Ibama, Polícia Rodoviária Federal, entre outros 

órgãos, ocorre em todo o território nacional. Cerca de 1.500 militares e agentes 

atuarão em todo o País até sábado (4). 

De acordo com o diretor da DFPC, general Ivan Ferreira Neiva Filho, o trabalho é um 

esforço conjunto para intensificar as medidas de proteção da população e contribuir 
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com a manutenção da segurança durante a realização dos Jogos Olímpicos e 

Paralímpicos Rio 2016. "Essa integração entre os órgãos de segurança pública tem 

caráter preventivo e traz um ganho significativo em termos de resultado. A Operação 

Dínamo começou em 2013 para a preparação da Copa das Confederações e para a 

Copa do Mundo", ressaltou o general Neiva. 

Nesta quinta-feira (02), tropas do Exército, juntamente com equipes de agências 

governamentais, realizarão atividades de controle e fiscalização no entorno do Distrito 

Federal. 

De acordo com o diretor, desde setembro do ano passado, houve uma intensificação 

na fiscalização de produtos controlados. Compete ao Exército controlar e fiscalizar 

materiais como armas de fogo, explosivos, produtos pirotécnicos e químicos, munição, 

bolsas de ar automotivas (airbags), blindagem de veículos e armas de eletrochoque. 

"Para realizar a Dínamo e outras operações, nós desenvolvemos uma estrutura 

chamada de Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC). Nós 

aproveitamos a capilaridade do Exército para implantar este sistema com mais de 300 

organizações militares para fazer este trabalho", afirmou Neiva. 

Ainda segundo o general, as operações visam trazer segurança, dissuasão ao crime e 

gerar confiança na sociedade. Além da Dínamo, o Exército realiza mais duas 

operações: Rastilho e Azoto. Em setembro de 2015 e março de 2016, a Força 

Terrestre realizou, respectivamente, a Rastilho I e II, nas regiões centro-sul e do 

nordeste do País, com o objetivo de intensificar as medidas de fiscalização de 

explosivos. Em maio de 2016, aconteceu a Operação Azoto, que teve a finalidade de 

fiscalizar a produção, armazenamento, comercialização, transporte e utilização do 

nitrato de amônia. A atividade ocorreu em 15 estados, de forma integrada e 

simultânea, com o emprego de 80 equipes que fiscalizaram mais de 300 locais. 

As operações são monitoradas pelo Centro de Operações de Produtos Controlados 

(COPCON), uma estrutura recém-criada pela DFPC, em Brasília, com o objetivo de 
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aperfeiçoar a coordenação e o controle dos serviços de fiscalização de produtos 

regionais, distribuídos por todo o território nacional. 

“A nossa preocupação é evitar o ilícito na cadeia produtiva do explosivo, desde a sua 

entrada no País, por meio de importação, e desvio de materiais para a prática 

criminosa", comentou o diretor do DFPC. 

Por Alexandre Gonzaga 

 

Assessoria de Comunicação Social (Ascom) 

 

Ministério da Defesa 

61 3312-4071 
 

http://www.defesa.gov.br/noticias/21318-exercito-divulga-balanco-parcial-da-operacao-

dinamo-iv  

 

Data: 31/05/2016 
 

Chamada:  Exército Brasileiro iniciou hoje (31) a Operação Dínamo IV 
destinada a fiscalização de Produtos Controlados em todo o território nacional 

Veículo: Folha 
Litoral Norte 

Clipping DFPC 

 

Exército Brasileiro iniciou hoje (31) a Operação Dínamo IV 
destinada a fiscalização de Produtos Controlados em todo o 
território nacional 
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O Exército Brasileiro iniciou hoje (31) uma Operação Interagências, denominada 
Operação Dínamo IV , a maior no gênero já realizada, destinada a fiscalização de 
Produtos Controlados em todo o território nacional. 

A Operação Dínamo IV acontece no contexto dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos – 
Rio 2016 e é coordenada pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados 
(DFPC), sediada em Brasília/DF, e executada, simultaneamente, por diversas 
Organizações Militares, que receberão apoio dos Órgãos de Segurança e Ordem 
Pública (OSOP) e Agências Governamentais. 

Esta operação consiste em uma intensificação da fiscalização e do controle da 
produção, armazenamento, comercialização, transporte, bem como da utilização de 
explosivos e produtos correlatos. O trabalho é um esforço conjunto, objetivando 
contribuir para a segurança da sociedade, dentro das ações preparatórias para os 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos – Rio 2016 (RJ 2016). 

As atividades conduzidas pelo Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados 
(SisFPC), tem alcançado importantes resultados com atividades semelhantes, como 
verificou-se durante as Operações Dínamo, realizadas em 2013, 2014, 2015, 
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Operação Rastilho, efetivada em 2015, 2016 e a Azoto que aconteceu no início do 
mês de maio deste ano. 

O Exército Brasileiro visa intensificar as medidas de proteção da Sociedade Brasileira 
e contribuir com a manutenção da segurança nos Jogos. 

Outras informações entrar em contato com o Centro de Comunicação Social do 
Exército no endereço eletrônico imprensa@ccomsex.eb.mil.br ou pelos telefones (61) 
3415-6103/5711. 

Foto: Divulgação/ Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEx) 

Data: 31/05/2016 
 

Chamada:  Exército realiza Operação Dínamo IV 

Veículo: 
Defesa.Net 

Clipping DFPC 

 

Exército realiza Operação Dínamo IV 
O Exército Brasileiro visa intensificar as medidas de proteção da Sociedade 
Brasileira e contribuir com a manutenção da segurança nos Jogos. 
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Com a proximidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos – Rio 2016, o Exército 
Brasileiro realiza do dia 31 de maio a 02 de junho a Operação Interagências Dínamo 
IV, coordenada pelo Comando Logístico, por meio da Diretoria de Fiscalização de 
Produtos Controlados e executada por diversas Organizações Militares, 
simultaneamente, em todo o território nacional, com o apoio dos Órgãos de Segurança 
e Ordem Pública e Agências Governamentais.   

 
A Operação Dínamo IV consiste na intensificação da fiscalização e do controle da 
produção, armazenamento, comercialização, transporte, bem como da utilização de 
explosivos e produtos correlatos. A ação conjunta busca contribuir para a segurança 
da sociedade, dentro das medidas preparatórias para os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos – Rio 2016, de acordo com a missão Constitucional atribuída à Força 
Terrestre. 
 
No âmbito do Rio Grande do Sul, a atividade administrativa de Fiscalização de 
Produtos Controlados é executada pela 3ª Região Militar (3ª RM), por intermédio da 
Rede de Fiscalização de Produtos Controlados composta por outras trinta e duas 
unidades. A 3ª RM coordena a execução das operações interagências para vistoriar e 
fiscalizar obras, paióis e pedreiras autorizadas ao emprego de explosivos e os locais 
onde há suspeita de irregularidade no Estado. 

 
A realização dessa operação faz parte de um conjunto de medidas adotadas pelo 
Exército Brasileiro para tornar cada vez mais eficiente a fiscalização do emprego de 
explosivos, trabalho este que é realizado contínua e ininterruptamente pela Força 
Terrestre. 

 

http://www.defesanet.com.br/terrestre/noticia/22491/Exercito-realiza-Operacao-Dinamo-IV/ 

 

Data: 31/05/2016 
 

Chamada:  Exército atrás de explosivos na Operação Dínamo 4 

Veículo: Correio 
do Povo 

Clipping DFPC 
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Data: 31/05/2016 
 

Chamada: Exército Brasileiro realiza a fiscalização de explosivos em 
Cachoeira e região 

Veículo: Rádio 
Fandango 

Clipping DFPC 

 

Exército Brasileiro realiza a fiscalização de explosivos em Cachoeira e 
região 

 

15h17 

O 13º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) participa nesta terça e 
quarta-feira, 31 e 1º de junho, da Operação Dínamo IV, do Exército, com o 
objetivo de fiscalizar o uso de explosivos. A ação será realizada pelo Serviço 
de Fiscalização e Produtos Controlados (SFPC) da unidade e percorrerá 
estabelecimentos com trabalham com material explosivo na região de 
Cachoeira do Sul. 

A Operação Dínamo ocorre em todo o território nacional com finalidade de 
contribuir para a segurança dos Jogos Olímpicos Rio/2016. Em toda as 
unidades da federação, a ação é coordenada pela Diretoria de Fiscalização 
de Produtos Controlados (DFPC) do Exército, sediada em Brasília e, no Rio 
Grande do Sul, pelo Comando Militar da 3ª Região Militar.     

O 13º GAC participa da Operação Dínamo com mais 14 unidades militares. 
As ações promovem a integração com os Órgãos de Segurança e Ordem 
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Pública (OSOP), com os Órgãos Fazendários Estaduais e com agências 
governamentais. 

Segundo o tenente-coronel, Érico Luciano Lisbôa Peixoto, que responde pelo 
comando do 13º GAC, a atuação do Exército Brasileiro está de acordo com o 
que prevê a lei no exercício do Poder de Polícia Administrativa, amparado 
no Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000. 

 
 

Data: 31/05/2016 
 

Chamada: Exército lança Operação Dínamo IV contra circulação ilegal de explosivos 
 

Veículo: Campo 
Grande News 

Clipping DFPC 

 

Exército lança Operação Dínamo IV contra circulação  ilegal de explosivos 
 

Começou nesta quarta-feira (1) a Operação Dínamo IV, realizada pelo Exército 
Brasileiro em todo o país, tendo como pano de fundo a garantia da segurança dos 
Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro este ano. 

De acordo com o Exército, a operação interagências será a maior do gênero já 

realizada. Mato Grosso do Sul, por estar em região de fronteira, é sempre uma área 

especial na realização destas atividades de fiscalização. 

Recentemente, outras duas operações fases da Operação Rastilho, do Exército, 

ocorreram no Mato Grosso do Sul. Em setembro de 2015, 700 militares e 390 

integrantes de órgãos de segurança pública e agências de controle realizaram 342 

inspeções em empresas que manipulam explosivos, realizando 68 autuações, duas 

prisões e quatro interdições no país. 

Já na segunda edição, em março deste ano, Terenos, Sidrolândia, Costa Rica, 

Paranaíba, Brasilândia e Aparecida do Taboado foram identificados como alvos da 

operação no Estado, a partir da verificação de ações criminais com o uso de 

explosivos nos últimos meses ou por meio do sistema de inteligência das forças 

envolvidas que apontaram alguma irregularidade. 
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Dessa vez, foram apreendidos 828 kg de explosivos (emulsão encartuchada), 4.385 

metros de cordel detonante, 68 retardos e 15 estopins em Mato Grosso do Sul, 

durante três dias de trabalhos. 

A Operação Dínamo IV consiste em uma intensificação da fiscalização e do controle 

da produção, armazenamento, comercialização, transporte, bem como da utilização de 

explosivos e produtos correlatos. 

http://www.campograndenews.com.br/cidades/exercito-lanca-operacao-dinamo-iv-contra-

circulacao-ilegal-de-explosivos  

 

Data: 31/05/2016 
 

Chamada:  Exército fiscaliza explosivos ante proximidade das Olimpíadas 
 

Veículo:  Clic RBS Clipping DFPC 

Exército fiscaliza explosivos ante proximidade das Olimpíadas 

Operação Dínamo IV envolve quase 3 mil militares em todo o país e vistoria venda 
irregular de artefatos bélicos 

 
O Exército Brasileiro desencadeou hoje a Operação Dínamo IV, que vistoria 

explosivos. O objetivo é apertar o cerco ao comércio clandestino desse tipo de 

material, ainda mais ante a proximidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos _ Rio 

2016. A fiscalização vai acontecer até 2 de junho. Serão quase 3 mil militares 

envolvidos na ação, em todo o país. A ideia é percorrer 33 mil quilômetros em busca 

de irregularidades. 
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As vistorias são supervisionadas pela Diretoria de Fiscalização de Produtos 

Controlados do Exército e executadas, no Rio Grande do Sul, por 15 unidades 

militares (quartéis). No Estado estão envolvidos 143 militares na operação, que 

ganharam apoio também da Brigada Militar e Polícia Civil. A ação conjunta figura entre 

as principais medidas preparatórias para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos _ Rio 

2016. 

Serão vistoriadas obras, paióis e pedreiras autorizadas ao emprego de explosivos e os 

locais onde há suspeita de irregularidade. 

Ainda não foi feito balanço das ações hoje, mas pelo menos uma apreensão de 

material para explosões ocorreu, em Cachoeira do Sul. Numa pedreira foram 

confiscados 58 quilos de explosivo granulado, 10 quilos de cartuchos (dinamite), 3,9 

mil metros de cordel, 15 munições de retardo, 195 espoletas, 94 quilos de pólvora e 

434 metros de estopim. O material foi apreendido por estar mal-acondicionado. 

Na Operação Dínamo III, realizada em novembro de 2015, mais de duas toneladas de 

explosivos, 356 unidades de espoletas e quase 1,2 mil metros de cordel detonante 

foram apreendidos no Rio Grande do Sul devido a armazenamento ou venda irregular. 

 

Data: 31/05/2016 
 

Chamada:  Operação Dínamo IV envolve quase 3 mil militares em todo o 
país e vistoria venda irregular de artefatos bélicos 
 

Veículo:  Hora de 
Santa Catarina 

Clipping DFPC 

 
Operação Dínamo IV envolve quase 3 mil militares em  todo o 

país e vistoria venda irregular de artefatos bélico s 
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O Exército Brasileiro desencadeou hoje a Operação Dínamo IV, que vistoria 
explosivos. O objetivo é apertar o cerco ao comércio clandestino desse tipo de 
material, ainda mais ante a proximidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos _ Rio 
2016. A fiscalização vai acontecer até 2 de junho. Serão quase 3 mil militares 
envolvidos na ação, em todo o país. A ideia é percorrer 33 mil quilômetros em busca 
de irregularidades. 
 
As vistorias são supervisionadas pela Diretoria de Fiscalização de Produtos 
Controlados do Exército e executadas, no Rio Grande do Sul, por 15 unidades 
militares (quartéis). No Estado estão envolvidos 143 militares na operação, que 
ganharam apoio também da Brigada Militar e Polícia Civil. A ação conjunta figura entre 
as principais medidas preparatórias para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos _ Rio 
2016. 
Serão vistoriadas obras, paióis e pedreiras autorizadas ao emprego de explosivos e os 
locais onde há suspeita de irregularidade. 
Ainda não foi feito balanço das ações hoje, mas pelo menos uma apreensão de 
material para explosões ocorreu, em Cachoeira do Sul. Numa pedreira foram 
confiscados 58 quilos de explosivo granulado, 10 quilos de cartuchos (dinamite), 3,9 
mil metros de cordel, 15 munições de retardo, 195 espoletas, 94 quilos de pólvora e 
434 metros de estopim. O material foi apreendido por estar mal-acondicionado. 
Na Operação Dínamo III, realizada em novembro de 2015, mais de duas toneladas de 
explosivos, 356 unidades de espoletas e quase 1,2 mil metros de cordel detonante 
foram apreendidos no Rio Grande do Sul devido a armazenamento ou venda irregular. 
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Data: 31/05/2016 
 

Chamada:  Exército realiza fiscalização de Produtos Controlados - 
Operação Dínamo IV 
 

Veículo: Orbis 
Defense 

Clipping DFPC 

 

Exército realiza fiscalização de Produtos Controlad os - Operação 
Dínamo IV 

 
O Exército Brasileiro iniciou hoje (31) uma Operação 
Interagências, denominada Operação Dínamo IV , a maior no gênero já realizada, 
destinada a fiscalização de Produtos Controlados em todo o território nacional. A 
OperaçãoDínamo IV acontece no contexto dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos – Rio 
2016 e é coordenada pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), 
sediada em Brasília/DF, e executada, simultaneamente, por diversas Organizações 
Militares, que receberão apoio dos Órgãos de Segurança e Ordem Pública (OSOP) e 
Agências Governamentais. 
 

Esta operação 
consiste em uma intensificação da fiscalização e do controle da produção, 
armazenamento, comercialização, transporte, bem como da utilização de explosivos e 
produtos correlatos. O trabalho é um esforço conjunto, objetivando contribuir para a 
segurança da sociedade, dentro das ações preparatórias para os Jogos Olímpicos e 
Paralímpicos – Rio 2016 (RJ 2016). As atividades conduzidas pelo Sistema de 
Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC), tem alcançado importantes resultados 
com atividades semelhantes, como verificou-se durante as Operações Dínamo, 
realizadas em 2013, 2014, 2015, Operação Rastilho, efetivada em 2015, 2016 e a 
Azoto que aconteceu no início do mês de maio deste ano.   
 
http://orbisdefense.blogspot.com.br/2016/05/exercito-realiza-fiscalizacao-de.html  
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Data: 31/05/2016 
 

Chamada:  OPERAÇÃO ENVOLVE O 13º GAC E MAIS 14 UNIDADES 
MILITARES NA REGIÃO 
 

Veículo: Jornal O 
Correio 

Clipping DFPC 

 

OPERAÇÃO ENVOLVE O 13º GAC E MAIS 14 UNIDADES MILIT ARES NA 
REGIÃO 
 

O 13º Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) participa nesta terça e 
quarta-feira, 31 e 1º de junho, da Operação Dínamo IV, do Exército, com o 
objetivo de fiscalizar o uso de explosivos. A ação será realizada pelo Serviço 
de Fiscalização e Produtos Controlados (SFPC) da unidade e percorrerá 
estabelecimentos com trabalham com material explosivo na região de 
Cachoeira do Sul. 

A Operação Dínamo ocorre em todo o território nacional com finalidade de 
contribuir para a segurança dos Jogos Olímpicos Rio/2016. Em toda as 
unidades da federação, a ação é coordenada pela Diretoria de Fiscalização de 
Produtos Controlados (DFPC) do Exército, sediada em Brasília e, no Rio 
Grande do Sul, pelo Comando Militar da 3ª Região Militar.     

O 13º GAC participa da Operação Dínamo com mais 14 unidades militares. 
As ações promovem a integração com os Órgãos de Segurança e Ordem 
Pública (OSOP), com os Órgãos Fazendários Estaduais e com agências 
governamentais. 

Segundo o tenente-coronel, Érico Luciano Lisbôa Peixoto, que responde 
pelo comando do 13º GAC, a atuação do Exército Brasileiro está de acordo 
com o que prevê a lei no exercício do Poder de Polícia Administrativa, 
amparado no Decreto nº 3.665, de 20 de novembro de 2000. 

  

http://www.ocorreio.com.br/noticias/10267/gac-esta-operacao-dinamo-para-fiscalizar-uso-

de-explosivos  

Data: 31/05/2016 
 

Chamada:  30º BIMec participa da Operação Dínamo IV 
 
  

Veículo: TN Online 
- Araponga 

Clipping DFPC 

 
30º BIMec participa da Operação Dínamo IV 
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Com a proximidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos – Rio 2016, o Exército 
Brasileiro realiza do dia 31 de maio a 2 de junho a Operação 
Interagências Dínamo IV, coordenada pelo Comando Logístico, por meio da 
Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) e executada por 
diversas Organizações Militares. A ação foi desencadeada simultaneamente, 
em todo o território nacional, com o apoio dos Órgãos de Segurança e Ordem 
Pública (OSOP) e Agências Governamentais. O 30º Batalhão de Infantaria 
Mecanizado (BIMec) de Apucarana integra a operação.  
A Operação Dínamo IV, consiste em uma intensificação da fiscalização e 
controle, no que diz respeito à produção, armazenamento, comercialização, 
transporte, bem como a utilização de explosivos e produtos correlatos, em um 
esforço conjunto, objetivando contribuir para a segurança da sociedade, dentro 
das medidas preparatórias para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos – Rio 
2016 (RJ 2016), de acordo com a missão Constitucional atribuída à Força 
Terrestre. 
As Operações conduzidas pelo Sistema de Fiscalização de Produtos 
Controlado (SisFPC), vêm alcançando importantes resultados, como verificou-
se durante as Operações Dínamo, realizadas em 2013, 2014, 2015, Operação 
Rastilho, efetivada no segundo semestre de 2015 e a Azoto que aconteceu no 
início do mês de maio deste ano.   
O Exército Brasileiro visa garantir a proteção da Sociedade Brasileira e 
contribuir com a manutenção da segurança nas competições, conforme a 
atribuição fiscalizatória prevista no Decreto nº 3.665/00 (Regulamento de 
Fiscalização de Produtos Controlados). 

 
http://tnonline.uol.com.br/noticias/geral/58,374718,01,06,30-bimec-participa-da-operacao-

dinamo-iv.shtml 

 

Data: 31/05/2016 
 

Chamada:  Exército apresenta sala de controle para segurança nos Jogos 
Olímpicos 

Veículo: Jornal 
Informativo 

Clipping DFPC 

 

Exército apresenta sala de controle para segurança nos Jogos 
Olímpicos 

 
Estrela -  O Exército Brasileiro realiza a quarta edição da Operação Dínamo, 
nesta terça-feira (31), para fiscalizar o uso de material explosivo e correlatos. O 
7º Batalhão de Infantaria Blindado, de Santa Cruz do Sul, está fazendo o 
trabalho em Estrela, na BR-386. 
 

A operação tem apoio dos órgãos de segurança pública e fiscalização 
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fazendária estadual. A ação ainda tem o objetivo de contribuir com a segurança 
dos Jogos Olímpicos Rio 2016, já que acontece em todos os estados 
brasileiros e no Distrito Federal. 
 

A classificação de produto controlado pelo Exército está relacionada ao poder 
de destruição ou propriedade de risco que indique a necessidade de uso 
restrito a pessoas físicas e jurídicas legalmente habilitadas. Durante as 
fiscalizações, os militares verificam atividades de fabricação, comércio, 
utilização e armazenamento de material explosivo. 
 

 

Crédito da notícia:  Natalia Nissen 
Última atualização:  31 de maio de 2016 às 14h12min 
 

http://www.informativo.com.br/site/noticia/visualizar/id/80490/?Exercito-desencadeia-

Operacao-Dinamo-em-Estrela.html   

 

 

Data: 01/06/2016 
 

Chamada:  Para evitar atentados no Rio-2016, Exército deflagra operação 
contra explosivos 

Veículo: Revista 
IstoÉ Online 

Clipping DFPC 

 

 

Para evitar atentados no Rio-2016, Exército deflagr a operação 
contra explosivos 

Pensando na segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, que em agosto e 

setembro, o Exército Brasileiro lançou mais uma etapa da Operação Dínamo, cujo objetivo é 

fiscalizar explosivos, armas, munições, fogos de artifício e outros produtos controlados em todo 

o País. Uma pessoa foi presa e 42 já foram multadas, em um total de 269 vistorias. 

Uma das apreensões mais significativas ocorreu no Paraná, onde foram localizados 6 mil quilos 

de nitrato de amônia irregular, defensivo agrícola que pode ser matéria-prima para confecção de 

explosivos. Na Amazônia, foram localizados 1,9 mil quilos de explosivos sendo transportados 
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sem autorização. Em outra blitz, no Rio, uma pessoa foi flagrada com 50 quilos de fogos de 

artifício com registro vencido e acabou detida. 

Esta é a quarta etapa da operação, e vai durar apenas três dias. Ainda há outras fases previstas 

para ocorrer antes de a Olimpíada ter início. “Queremos garantir máxima segurança no País pelo 

menos no período dos jogos, quando vamos estar na vitrine”, afirmou o comandante logístico do 

Exército, general Guilherme Theophilo Oliveira. 

Ele afirmou que se preocupa com as áreas de fronteiras e com a atuação de “lobos solitários”, 

autores de ações terroristas individuais. A Agência Brasileira de Inteligência (Abin) já havia 

emitido um alerta de que eles seriam “a principal ameaça dos Jogos”. “Vamos deixar pelo 

menos mais difícil qualquer tentativa de atentado”, disse Theophilo. 

A Operação Dínamo se caracteriza pela cooperação entre Exército e outras organizações, como 

Polícias Federal, Civil e Militar, Ibama e Receita Federal. São considerados produtos 

controlados aqueles com poder de destruição e dano a pessoas ou patrimônios – por isso, seu 

uso é restrito a pessoas ou empresas legalmente habilitadas. 

A atividade irá fiscalizar a importação, a exportação, a fabricação, o comércio, o transporte e a 

utilização desses produtos, por meio de um efetivo de 1,3 mil pessoas, divididas em 300 

equipes. “A sociedade precisa se sentir protegida”, disse o general Ivan Ferreira Neiva Filho, 

chefe da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército. 

Ainda no âmbito dos Jogos Olímpicos, será deflagrada outra operação, batizada Guardião, para 

agilizar o desembaraço alfandegário das armas dos atletas que virão ao Rio competir nas provas 

de tiro esportivo ou pentatlo moderno. São esperadas cerca de 1,2 mil armas – 900 na 

Olimpíada e 300 na Paralimpíada. 

http://istoe.com.br/para-evitar-atentados-no-rio-2016-exercito-deflagra-operacao-contra-

explosivos/  
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http://esportes.estadao.com.br/noticias/jogos-olimpicos,visando-o-rio-2016-exercito-faz-

operacao-contra-explosivos,10000054701   
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Exército reforça combate a entrada de explosivos em  ação para 
Olimpíada 

Operação Dínamo também combate entrada de armas e produtos químicos. 
Equipes apreenderam 2,5 toneladas em um dia; 42 pessoas foram autuadas. 
 

Gabriel Luiz Do G1 DF 
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Representantes do Exército Brasileiro em apresentação à imprensa nesta quarta-feira (1º) 
(Foto: Gabriel Luiz/G1) 

O Exército Brasileiro deu início nesta terça-feira (31) a uma operação nacional voltada para 
evitar a entrada e circulação irregular de produtos controlados no país, como explosivos, 
armas, munição e produtos químicos. A operação Dínamo faz parte das estratégias de 
segurança voltadas para os Jogos Olímpicos deste ano e deve ocorrer até esta quinta-feira 
(2). Novas fases devem acontecer até o fim do ano. 

No primeiro dia de operação, as Forças Armadas apreenderam 2.532 quilos de explosivos. 

Segundo o general do Exército Ivan Neiva Filho, uma pessoa foi presa no Rio de Janeiro 

por levar 50 kg de fogos de artifício sem autorização. Em todo o país, 42 pessoas foram 

autuadas. 

As ações contam com apoio da Receita Federal, do Ibama e do Ministério Público Federal. 

Equipes das polícias Federal, Rodoviária Federal, Militar e Civil também participam da 

força-tarefa, que não tem prazo definido para acabar. 

“Os pontos [de vistoria] foram escolhidos em função de uma análise de inteligência que foi 

feita. São locais onde o acesso desses produtos acarreta problemas”, afirmou Neiva Filho. 

Segundo ele, a operação é curta para aumentar o impacto e a efetividade, "por causa do 

efeito surpresa". 
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De acordo com o Exército, a Operação Dínamo é de caráter preventivo e teve outras três 

fases em função da Copa do Mundo. Na apresentação, o general Guilherme Cals 

Theophilo falou sobre as preocupações com a fronteira do país. Questionado sobre um 

possível alerta em razão de atentados terroristas, ele disse ter notado aumento na entrada 

de migrantes principalmente entre a Colômbia e o Peru e pelo Acre. 

 

Mapa exibido por representantes do Exército Brasileiro durante apresentação à imprensa nesta quarta-
feira (1º) (Foto: Gabriel Luiz/G1) 

“São senegaleses, gente africana, muita gente egípcia passando por lá. Pessoal vindo pela 

Venezuela que nos preocupa a passagem. Não são aqueles migrantes africanos que a 

gente estava acostumado. São pessoas diferentes que têm entrado por aquela fronteira. É 

uma coisa que sinaliza”, declarou o general Theophilo, que não informou se o assunto está 

sendo tratado oficialmente. 

Terrorismo  

Em abril, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) confirmou a autenticidade de um perfil 

no Twitter no qual um integrante do Estado Islâmico afirma que o Brasil seria um próximo 

alvo de ataques. 
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Em apresentação sobre ameaças terroristas aos Jogos Olímpicos Rio 2016, realizada na 

Feira Internacional de Segurança Pública e Corporativa nesta semana, o diretor da Abin 

afirmou que a conta com as declarações é do francês Maxime Hauchard, ligado ao Estado 

Islâmico, e foi confirmada em novembro de 2015 pelo órgão. 

Na avaliação do diretor do Departamento de Contraterrorismo da Abin, Luiz Alberto 

Sallaberry, a probabilidade de o país ser alvo de ataques terroristas foi elevada nos últimos 

meses devido aos eventos ocorridos em outros países, como na França, e ao aumento do 

número de adesões de nacionais brasileiros à ideologia do Estado Islâmico. 
 

Data: 01/06/2016 
 

Chamada:  LANÇAMENTO DA OPERAÇÃO DÍNAMO IV  
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LANÇAMENTO DA OPERAÇÃO DÍNAMO IV 
 

O Comando Logístico (COLOG ) realizou na tarde desta 4ª feira, 1º JUN, o lançamento 
oficial da Operação Dínamo IV. As estratégias e ações da operação foram 
apresentadas a imprensa nacional em uma coletiva realizada na sede do COLOG, no 
Quartel General do Exército, em Brasília. 

A Dínamo IV é coordenada pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados 
(DFPC), unidade subordinada ao COLOG, em parceria com Órgãos de Segurança e 
Agências Governamentais, e acontece como mais uma ação do Exército Brasileiro dentro da 
preparação para os Jogos Olímpicos 2016. 

 

Ao todo, serão 3 dias de intenso combate e fiscalização na utilização de explosivos, desde sua 
produção até distribuição. A operação teve início ontem, 31 MAIO, e segue até a próxima 5ª 
feira, 2 JUN. 
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Não há ameaça terrorista para o Rio-2016 no radar d o governo, 
diz ministro 

O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou nesta quarta-feira que não existe no 

radar do governo nenhuma ameaça terrorista para os Jogos Olímpicos no Rio de 

Janeiro. Segundo ele, as Forças Armadas estão em contato com os órgãos de 

inteligência de diversos Países, entre eles Estados Unidos, Inglaterra, França, Israel e 

Rússia. 

"Claro que essa é uma área que você tem que contar com a imprevisibilidade, mas até 

aqui não temos nenhum alerta de que esteja ocorrendo alguma operação externa fruto 

de algum grupo terrorista", afirmou após cerimônia de posse da nova presidente do 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Silvia 

Bastos Marques. 

Jungmann disse ainda que será montado um centro de inteligência durante os Jogos 

Olímpicos. "É a primeira vez que a Olimpíada vai ter um centro de inteligência com 

representações de inteligências de 60 Países." 

Para o ministro, não existem razões para que grupos terroristas promovam atentados 

no País. "Até porque o Brasil é um País sem grandes conflitos étnicos, religiosos, de 

fronteiras", disse. 

A respeito de supostas ameaças feitas pelo Estado Islâmico (EI), Jungmann afirmou 

que questionou o ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), general 

Sergio Etchegoyen, sobre o assunto, mas ele negou. "Disse que não tem essa 

informação." 

Em abril, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) confirmou a existência de uma 

ameaça de atentado ao Brasil, publicada em novembro de 2015 em uma conta no 

Twitter vinculada a um membro do EI. Diante do alerta, a agência intensificou o 

monitoramento de indivíduos que teriam jurado lealdade ao grupo extremista e 

poderiam agir dentro do País. 

 
http://atarde.uol.com.br/esportes/noticias/1775451-nao-ha-ameaca-terrorista-para-o-

rio2016-no-radar-do-governo-diz-ministro  
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Para evitar atentados no Rio-2016, Exército deflagr a operação 
contra explosivos 
 

Pensando na segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, que 

em agosto e setembro, o Exército Brasileiro lançou mais uma etapa da Operação 

Dínamo, cujo objetivo é fiscalizar explosivos, armas, munições, fogos de artifício e 

outros produtos controlados em todo o País. Uma pessoa foi presa e 42 já foram 

multadas, em um total de 269 vistorias. 

Uma das apreensões mais significativas ocorreu no Paraná, onde foram localizados 6 

mil quilos de nitrato de amônia irregular, defensivo agrícola que pode ser matéria-

prima para confecção de explosivos. Na Amazônia, foram localizados 1,9 mil quilos de 

explosivos sendo transportados sem autorização. Em outra blitz, no Rio, uma pessoa 

foi flagrada com 50 quilos de fogos de artifício com registro vencido e acabou detida. 

Esta é a quarta etapa da operação, e vai durar apenas três dias. Ainda há outras fases 

previstas para ocorrer antes de a Olimpíada ter início. "Queremos garantir máxima 

segurança no País pelo menos no período dos jogos, quando vamos estar na vitrine", 

afirmou o comandante logístico do Exército, general Guilherme Theophilo Oliveira. 

Ele afirmou que se preocupa com as áreas de fronteiras e com a atuação de "lobos 

solitários", autores de ações terroristas individuais. A Agência Brasileira de Inteligência 

(Abin) já havia emitido um alerta de que eles seriam "a principal ameaça dos Jogos". 

"Vamos deixar pelo menos mais difícil qualquer tentativa de atentado", disse 

Theophilo. 

A Operação Dínamo se caracteriza pela cooperação entre Exército e outras 

organizações, como Polícias Federal, Civil e Militar, Ibama e Receita Federal. São 

considerados produtos controlados aqueles com poder de destruição e dano a 
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pessoas ou patrimônios - por isso, seu uso é restrito a pessoas ou empresas 

legalmente habilitadas. 

A atividade irá fiscalizar a importação, a exportação, a fabricação, o comércio, o 

transporte e a utilização desses produtos, por meio de um efetivo de 1,3 mil pessoas, 

divididas em 300 equipes. "A sociedade precisa se sentir protegida", disse o general 

Ivan Ferreira Neiva Filho, chefe da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados 

do Exército. 

Ainda no âmbito dos Jogos Olímpicos, será deflagrada outra operação, batizada 

Guardião, para agilizar o desembaraço alfandegário das armas dos atletas que virão 

ao Rio competir nas provas de tiro esportivo ou pentatlo moderno. São esperadas 

cerca de 1,2 mil armas - 900 na Olimpíada e 300 na Paralimpíada. 

 

http://www.dgabc.com.br/Noticia/1972479/para-evitar-atentados-no-rio-2016-exercito-

deflagra-operacao-contra-explosivos  
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Exército fiscaliza pedreiras de Alagoas para garant ir segurança na 
Olimpíada 

Ação iniciada na terça (31) já visitou sete das nove pedreiras do estado. 
Ação é coordenada pelo governo federal. 
 

Do G1 AL, com informações da TV Gazeta 
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A operação Dínamo 4, coordenada pelo Governo Federal e liderada pelo Exército 

Brasileiro, vistoriou hoje (2) uma pedreira em São Miguel dos Campos , interior do estado. 

A ação teve início nesta terça-feira (31) e já visitou sete das nove pedreiras de Alagoas . 

O objetivo da operação é garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro, através do levantamento de todo material explosivo que circula nos estados. 

"A gente verifica na parte da empresa se os funcionários que manuseiam os explosivos 

são cadastrados, se tem curso para poder manusear esses explosivos", explica o capitão 

D. Muller, chefe do serviço de fiscalização de produtos controlados em Alagoas. 

O paiol da pedreira foi encontrado desativado, seguindo orientações do Exército. Segundo 

Alice Gois, coordenadora da área de mineração, a desativação foi feita por motivos de 

segurança e atualmente a pedreira só utiliza explosivos em aplicação direta. 

O comboio para São Miguel dos Campos partiu do Quartel do Exército. Participam da 

operação a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Polícia Federal (PF) e Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 

A fiscalização termina hoje e um relatório será elaborado pelo Exército e enviado 

para Brasília . 
 

http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2016/06/exercito-fiscaliza-pedreiras-de-alagoas-para-

garantir-seguranca-na-olimpiada.html 
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Exército fiscaliza pedreiras de Alagoas para garant ir segurança na 
Olimpíada 

 

 
 

http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2016/06/exercito-fiscaliza-pedreiras-de-alagoas-para-garantir-
seguranca-na-olimpiada.html  

 
 

Data: 02/06/2016 
 

Chamada:  EXÉRCITO REALIZA OPERAÇÃO DÍNAMO IV 
 

Veículo: Jornal 
Evolução 

Clipping DFPC 

 

EXÉRCITO REALIZA OPERAÇÃO DÍNAMO IV 

 
 
Quinta, 02 de junho de 2016 12:35 

 Com a proximidade dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos – Rio 2016, o Exército 
Brasileiro realiza do dia 31 de maio a 2 de junho a Operação Interagências Dínamo IV, 
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coordenada pelo Comando Logístico, por meio da Diretoria de Fiscalização de Produtos 
Controlados (DFPC) e executada por diversas Organizações Militares, incluindo o 5º 
RCC, simultaneamente, em todo o território nacional, com o apoio dos Órgãos de 
Segurança e Ordem Pública (OSOP) e Agências Governamentais. 

A Operação Dínamo IV, consiste em uma intensificação da fiscalização e controle no que 
diz respeito ã produção, armazenamento, comercialização, transporte, bem como a 
utilização de explosivos e produtos correlatos, em um esforço conjunto, objetivando 
contribuir para a segurança da sociedade, dentro das medidas preparatórias para os 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos – Rio 2016 (RJ 2016), de acordo com a missão 
Constitucional atribuída ã Força Terrestre. 

As Operações conduzidas pelo Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados 
(SisFPC), vêm alcaçando importantes resultados, como verificou-se durante as 
Operações Dínamo, realizadas em 2013, 2014, 2015, Operação Rastilho, efetivada no 
segundo semestre de 2015 e a Azoto que aconteceu no início do mês de maio deste 
ano. 

O Exército Brasileiro visa garantir a proteção da Sociedade Brasileira e contribuir com a 
manutenção da segurança nas competições, conforme a atribuição fiscalizatória prevista 
no Decreto Nr 3.665/00 (Regulamento de Fiscalização de Produtos Controlados). 

http://www.jornalevolucao.com.br/noticias/29789/1/exercito-realiza-operacao-dinamo-iv  
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28º GAC realiza Operação Dínamo IV na região 

02/06/2016 06:45 

(Foto: 28º GAC)Clique para Ampliar 
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Giorgio Guedin 

O  exército brasileiro, representado na região de Criciúma pelo 28º Grupo de Artilharia 

de Campanha (GAC), realiza nesta semana a Operação Dínamo IV, que consiste na 

intensificação da fiscalização e controle no que diz respeito à produção, 

armazenamento, comercialização, transporte, bem como a utilização de explosivos e 

produtos correlatos.  A ação está dentro do cronograma de medidas preparatórias 

para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos - Rio 2016. 

Na região de Criciúma, durante a se-mana, estão sendo vistoriadas oito empresas. 

"Estamos realizando a fiscalização nessas empresas e verificando toda a parte de 

documentação dos materiais explosivos, além do armazenamento correto desses 

materiais", comentou o tenente Vanderlei Becker, chefe de fiscalização de produtos 

controlados do 28º GAC de Criciúma. No dia de ontem, os militares fiscalizaram uma 

pedreira localizada em Urussanga e não constataram nenhuma irregularidade. 

Conforme o exército brasileiro, na região, são 18 pontos que são fiscalizados 

periodicamente pela instituição com produtos controlados. "O exército sempre faz esse 

tipo de fiscalização de produtos controlados, como os explosivos. Aqui na região, o 

uso desse tipo material é muito comum, por conta das minas de extração de carvão 

mineral e é importante essa fiscalização contínua", complementou Becker. 

Outra preocupação das autoridades de segurança é o furto dos materiais explosivos, 

como aconteceu em fevereiro em uma mineradora em Treviso. A preocupação é que 

dinamites sejam utilizadas em explosões em caixas eletrônicos. 
 

http://www.clicatribuna.com/noticia/seguranca/28o-gac-realiza-operacao-dinamo-iv-na-

regiao-16884  
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Exército divulga balanço parcial da Operação Dínamo IV (Ministry of Defence of 
República Federativa do Brasil) 
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Brasília, 01/06/2016 - A Diretoria de Fiscalização de Produtos 
Controlados (DFPC), do Exército, divulgou nesta quarta-feira (01) 
um balanço parcial da Operação Dínamo IV. 

http://article.wn.com/view/2016/06/01/Exercito_divulga_balanco_parcial_da_Operacao
_Dinamo_IV_Minis/  

 

Data: 01/06/2016 
 

Chamada:  Exército divulga balanço parcial da Operação Dínamo IV 
 

Veículo: Public Clipping DFPC 

 

01/06/2016 | News release | Distributed by Public on 01/06/2016 18:51 

Exército Divulga Balanço Parcial Da Operação Dínamo IV 

 
Brasília, 01/06/2016 - A Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), do 

Exército, divulgou nesta quarta-feira (01) um balanço parcial da Operação Dínamo IV, 

que consiste em intensificar as ações de fiscalização, controle, produção, 

armazenamento, comercialização e transporte de material explosivo e produtos 

correlatos. No primeiro dia da Operação, iniciada na terça-feira (31), foram realizadas 

269 vistorias em pontos de bloqueio e controle de rodovias, além de locais de 

armazenamento e produção de artigos explosivos e materiais controlados. 

Ao todo, foram recolhidas 2,5 toneladas de explosivos. A maior apreensão ocorreu no 

estado do Amazonas, com 1,9 tonelada. Também foram encontradas 10,6 toneladas de 

nitrato de amônia, um componente químico para a produção de fertilizantes que também 

é usado de forma legal na fabricação de explosivos de aplicação na construção civil, por 

exemplo. No estado do Paraná, registrou-se a maior apreensão deste componente 

químico, com 6,2 toneladas. A maioria do material apreendido tem problemas na 

documentação, transporte e armazenamento inadequado ou prazo de validade vencido. 

Foto: Gilberto Alves/MD 
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Nesta quinta-feira (02), tropas do Exército, juntamente com equipes de agências 

governamentais, realizarão atividades de controle e fiscalização no entorno do Distrito 

Federal 

A quarta edição da Dínamo, executada de forma interagências, com a participação das 

polícias militares, Polícia Federal, Ibama, Polícia Rodoviária Federal, entre outros 

órgãos, ocorre em todo o território nacional. Cerca de 1.500 militares e agentes atuarão 

em todo o País até sábado (4). 

De acordo com o diretor da DFPC, general Ivan Ferreira Neiva Filho, o trabalho é um 

esforço conjunto para intensificar as medidas de proteção da população e contribuir com 

a manutenção da segurança durante a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 

Rio 2016. 'Essa integração entre os órgãos de segurança pública tem caráter preventivo 

e traz um ganho significativo em termos de resultado. A Operação Dínamo começou em 

2013 para a preparação da Copa das Confederações e para a Copa do Mundo', ressaltou 

o general Neiva. 

Nesta quinta-feira (02), tropas do Exército, juntamente com equipes de agências 

governamentais, realizarão atividades de controle e fiscalização no entorno do Distrito 

Federal. 

De acordo com o diretor, desde setembro do ano passado, houve uma intensificação na 

fiscalização de produtos controlados. Compete ao Exército controlar e fiscalizar 

materiais como armas de fogo, explosivos, produtos pirotécnicos e químicos, munição, 

bolsas de ar automotivas (airbags), blindagem de veículos e armas de eletrochoque. 

'Para realizar a Dínamo e outras operações, nós desenvolvemos uma estrutura chamada 

de Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC). Nós aproveitamos a 

capilaridade do Exército para implantar este sistema com mais de 300 organização 

militares e fazer este trabalho', afirmou Neiva. 

Ainda segundo o general, as operações visam trazer segurança, dissuasão ao crime e 

gerar confiança na sociedade. Além da Dínamo, o Exército realiza mais duas operações: 

Rastilho e Azoto. Em setembro de 2015 e março de 2016, a Força Terrestre realizou, 

respectivamente, a Rastilho I e II, nas regiões centro-sul e do nordeste do País, com o 

objetivo de intensificar as medidas de fiscalização de explosivos. Em maio de 2016, 

aconteceu a Operação Azoto, que teve a finalidade de fiscalizar a produção, 
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armazenamento, comercialização, transporte e utilização do nitrato de amônia. A 

atividade ocorreu em 15 estados, de forma integrada e simultânea, com o emprego de 80 

equipes que fiscalizaram mais de 300 locais. 

As operações são monitoradas pelo Centro de Operações de Produtos Controlados 

(COPCON), uma estrutura recém-criada pela DFPC, em Brasília, com o objetivo de 

aperfeiçoar a coordenação e o controle dos serviços de fiscalização de produtos 

regionais, distribuídos por todo o território nacional. 

'A nossa preocupação é evitar o ilícito na cadeia produtiva do explosivo, desde a sua 

entrada no País, por meio de importação, e desvio de materiais para a prática criminosa', 

comentou o diretor do DFPC. 

Por Alexandre Gonzaga 
Assessoria de Comunicação Social (Ascom) 
Ministério da Defesa 
 
- See more at: http://www.publicnow.com/view/EFC56343A3CC27C62E5D4EA608E221E47BCB220D?2016-06-01-
23:01:04+01:00-xxx5266#sthash.PDmWoVNK.dpuf  

 

Data: 01/06/2016 
 

Chamada:  Exército realiza Operação Dínamo IV na região 
 

Veículo: Jornal 
Minuano 

Clipping DFPC 
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http://www.jornalminuano.com.br/VisualizarNoticia/29097/exercito-realiza-operacao-

dinamo-iv-na-regiao.aspx  

 

Data: 01/06/2016 
 

Chamada:  Polícia Rodoviária Estadual de São Mateus do Sul presta 
apoio a Operação Dínamo IV do Exército Brasileiro 

 
Veículo: Rádio 
Difusora - PR 

Clipping DFPC 

 

Polícia Rodoviária Estadual de São Mateus do Sul pr esta apoio a 
Operação Dínamo IV do Exército Brasileiro  

Categoria: Notícias Policiais Publicado: Quinta, 02 Junho 2016 11:28 

 

A Polícia Rodoviária Estadual de 
São Mateus do Sul prestou apoio a 
Operação Dínamo IV do Exército 
Brasileiro, na quarta-feira (01), onde 
foi realizado pela equipe 
comandada pelo Capitão Jeferson 
do 5º regimento de Carros de 
Combate de Rio Negro. 

A operação tem por finalidade a 
fiscalização de explosivos em 
conformidade com a legislação de 
produtos controlados e foi realizada 
na região.  
Apoio feito Pelo 1 Sgt Sandro e Sd 
Disney. 
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Fonte: Polícia Rodoviária Estadual 

http://www.difusoradoxisto.com.br/  

 

Data: 01/06/2016 
 

Chamada:  Exército reforça fiscalização de explosivos 

Veículo: Jornal A 
Hora- RS 

Clipping DFPC 

 

Exército reforça fiscalização de explosivos  

Operação Dínamo IV teve participação de 45 militares de Santa Cruz do Sul 

inCompartilhar 

Crédito: Marcelo 
Gouvêa
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Transportadores passaram por vistoria em dois pontos em São Jacó 

Um grupo de 45 militares do 7º Batalhão de Infantaria Blindado, sediado em Santa 

Cruz do Sul, iniciou a Operação Dínamo IV, ontem, em dois pontos da estrada de São 

Jacó. Ação, coordenada pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados 

(DFPC) e pelo Comando da 3ª Região Militar, deve se estender até amanhã. 

As atividades dos pontos de controle de tráfego desenvolvidas em Estrela foram 

encerradas no fim da tarde. Eles foram escolhidos pela existência da fabricante de 

explosivos Dinacon, anexa à Conpasul. 

No município, assim como nas outras 74 cidades, as ações foram feitas pelo Serviço 

de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) e outras 14 unidades militares. Os 

militares atuaram em parceria com fiscais fazendários estaduais e órgãos de 

segurança pública locais. 

Durante a ação, foram fiscalizados veículos com a identificação de transporte de 

explosivos ou itens relacionados. Neles, os militares confrontavam os itens descritos 

na nota fiscal com a carga transportada. Além de possíveis irregularidades, a medida 

tentava identificar possíveis sobras dos produtos e mapear o fluxo dos materiais no 

estado. 
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O comandante da 3ª Região Militar, general Valério Stumpf Trindade, salienta a 

importância da ação para a segurança dos Jogos Olímpicos deste ano, no Rio de 

Janeiro. Em nota, destaca o papel da operação no aprimoramento da mobilização 

industrial, assim como qualidade da produção nacional de explosivos, proteção dos 

interesses nacionais em áreas como economia, defesa militar, ordem, segurança e 

tranquilidade pública. 

Por lei, a fiscalização de explosivos e produtos correlatos é atribuída ao Exército. O 

uso é restrito a pessoas ou empresas habilitadas. Os veículos que transportam o 

material precisam ser identificados. 

Durante a Operação Dínamo III, em novembro de 2015, foram apreendidas mais de 

2,6 toneladas de explosivos, além de 679 espoletas e 3,2 mil metros de cordel 

detonante no estado. Também foram recolhidos 178 metros de estopim e 57 

retardadores. O material estava sendo vendido de forma irregular ou armazenado de 

maneira imprópria. 

  

Saiba mais 

Segundo a 3ª Região Militar, no RS, atuam um fabricante de material explosivo e dois 

distribuidores. Pelo histórico de atuações, entre as irregularidades mais comuns 

constatadas, estão materiais armazenados acima da quantidade autorizada, condições 

de segurança deficientes dos depósitos (paióis), desacordo entre quantia de material 

estocado em desacordo ou sem documentação. Itens como data de validade expirada, 

armazenamento inadequado, produtos transportados sem a guia de tráfego expedida 

pela fiscalização militar também foram constatados. 

 

http://www.jornalahora.com.br/cidades/2016/06/01/exercito-reforca-fiscalizacao-de-

explosivos/  

 

 

Data: 31/05/2016 
 

Chamada:  Exército reforça fiscalização de explosivos 
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Veículo: Jornal A 
Hora- RS 

Clipping DFPC 

 

 

 

Data: 01/05/2016 
 

Chamada:  Exército reforça fiscalização de explosivos 

Veículo: Canal 38 Clipping DFPC 

 

EXÉRCITO REALIZA OPERAÇÃO DÍNAMO IV 

01/06/2016 

Com a proximidade dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos – Rio 2016, o Exército 
Brasileiro realiza dos dia 31 de maio a 02 de junho a Operação 
Interagências Dínamo IV. 
 

 
 

A operação é coordenada pelo Comando Logístico, por meio da Diretoria de 
Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC) e executada por diversas Organizações 
Militares, simultaneamente, em todo o território nacional, com o apoio dos Órgãos de 
Segurança e Ordem Pública (OSOP) e Agências Governamentais. 
A Operação Dínamo IV, consiste em uma intensificação da fiscalização e controle no 
que diz respeito à produção, armazenamento, comercialização, transporte, bem como 
a utilização de explosivos e produtos correlatos, em um esforço conjunto, objetivando 
contribuir para a segurança da sociedade, dentro das medidas preparatórias para os 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos – Rio 2016 (RJ 2016), de acordo com a missão 
Constitucional atribuída à Força Terrestre. 
As Operações conduzidas pelo Sistema de Fiscalização de Produtos Controlado 
(SisFPC), vêm alcançando importantes resultados, como verificou-se durante as 
Operações Dínamo, realizadas em 2013, 2014, 2015, Operação Rastilho, efetivada no 
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segundo semestre de 2015 e a Azoto que aconteceu no início do mês de maio deste 
ano. 
O Exército Brasileiro visa garantir a proteção da Sociedade Brasileira e contribuir com 
a manutenção da segurança nas competições, conforme a atribuição fiscalizatória 
prevista no Decreto nº 3.665/00 (Regulamento de Fiscalização de Produtos 
Controlados). 
 
Jornalista: Laudicéia Emerick 
 

http://www.rtvcanal38.com.br/2016/06/01/exercito-realiza-operacao-dinamo-iv/  

 

Data: 03/06/2016 
 

Chamada:  Exército divulgou apreensões de explosivos da Operação 
Dínamo 

Veículo: Jornal do 
Povo - RS 

Clipping DFPC 

 

 

http://www.jornaldopovo.com.br/site/noticias_interna.php?intIdConteudo=241224  

 

Data: 01/06/2016 
 

Chamada:  Exército intensifica fiscalização da venda e uso de explosivos; 
operação em todo país, com RN mirando pedreiras no interior 
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Veículo: O 
Comunicador 

Clipping DFPC 

 

 

Exército intensifica fiscalização da venda e uso de  explosivos; 
operação em todo país, com RN mirando pedreiras no interior 

 

A operação Dínamo 4 segue até amanhã e conta com o apoio interagências, isso 
que dizer que participam dela, também, vários outros órgãos de segurança e 
agências governamentais. A operação acontece simultaneamente em todo o país e 
tem como foco principal a venda e uso de explosivos. No Rio Grande do Norte os 
principais alvos são as pedreiras no interior do Estado, de onde os bandidos 
costumam roubar dinamites para explodir caixas eletrônicos, além de usar 
empresas de fachada para comprar o explosivo legalmente e usar de forma 
criminosa.  

 

Apesar de está no 4º ano consecutivo, essa é a maior do gênero já realizada. 
Amanhã, no final do dia, o comando do Exército em Natal, deve apresentar um 
balanço da operação no RN.  

http://www.ocomunicador.com/2016/06/exercito-intensifica-fiscalizacao-

da.html#.V1WImPkrLIU  

 

Data: 01/06/2016 
 

Chamada:  Exército fiscaliza a existência de explosivos na região 

Veículo: Pinheiro 
Online 

Clipping DFPC 

 

Exército fiscaliza a existência de explosivos na re gião 
 Gilmone Aires Bicca 08:00 Geral 
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O Exército Brasileiro, por intermédio da Diretoria de Fiscalização e Produtos 

Controlados (DFPC), sediada em Brasília (DF) e pelo comando da 3ª Região Militar 

(RM), no Estado, realiza, desde terça-feira, a “Operação Dínamo IV”.  

O objetivo da ação é fiscalizar o uso de explosivos e correlatos. Foram realizadas 

vistorias de maneira repentina em pessoas físicas e jurídicas, cadastradas ou não, que 

executam atividades com esse tipo de material. A 3ª RM coordena a execução das 

operações para vistoriar e fiscalizar obras, paióis e pedreiras autorizadas ao emprego 

de explosivos e os locais onde há suspeita de irregularidade. No Estado, estão 

envolvidos 143 militares na operação, que ganharam apoio também da Brigada Militar 

e Polícia Civil.  

 

Na região, a 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada realizou a operação nas cidades de 

Bagé, Hulha Negra, Candiota, Pinheiro Machado e Caçapava do Sul. Até o 

fechamento desta edição, nesta área de jurisdição, não foram encontradas 

irregularidades. Na Operação Dínamo III, realizada em novembro de 2015, mais de 

duas toneladas de explosivos, 356 unidades de espoletas e quase 1,2 mil metros de 

cordel detonante foram apreendidos no Rio Grande do Sul devido a armazenamento 

e/ou venda irregular. 

http://pinheironline.blogspot.com.br/2016/06/exercito-fiscaliza-existencia-de.html  

Fim 

  


