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Reportagem do Portal G1 diz que a intervenção federal no Rio de Janeiro já estava sendo
planejada há pouco mais de um ano e que os episódios de violência, durante o carnaval,
foram determinante para que o decreto fosse levado a frente. O jornal afirma que, de
acordo com militares,  as causas da intervenção são a falência das UPPs, a situação
financeira do estado e a expansão da milícia. A reportagem diz, ainda, que criminalidade,
mortes violentas e roubos no Rio vêm aumentando desde 2016 e destaca o pedido de
exoneração de Beltrame do cargo de secretário.

Na  Folha  de  São  Paulo,  a  matéria  fala  sobre  decisão  de  não  votar  a  reforma  da
previdência  para  evitar  uma  batalha  judicial  e  diz  que  a  estratégia  do  presidente  é
imprevisível.

Em outra reportagem, o jornal paulistano dá destaque ao comunicado do comandante do
Exército, Gen Villas Boas, sobre o pedido de um decreto complementar, onde o processo
de intervenção seria melhor detalhado.

Manobra na intervenção seria 'desvio de finalidade'

Crise, falência de UPPs, banalização de fuzis, violência
na folia: veja motivos que levaram à intervenção federal
no RJ

Comandante diz que intervenção exigirá 'sacrifícios' e
pede decreto complementar
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Matéria da Folha de São Paulo disse que o presidente Michel Temer decidiu decretar
intervenção na Segurança Pública do Rio apontando que os detalhes do texto do decreto
ainda serão definidos. A Folha informou que, segundo apurações feitas pelo próprio jornal,
o  interventor  seria  o  general  de  Exército  Braga  Netto.  Aponta  ainda  que,  na  mesma
reunião em que foi preparado o decreto, o presidente também discutiu a criação de um
Ministério da Segurança Pública. Segundo o portal,  o assunto já era discutido, porém
ganhou força com a onda de violência no Rio de Janeiro. A Folha apontou que o nome
mais cotado para assumir a nova pasta seria José Beltrame, que teria apoio da bancada
carioca e gaúcha do MDB. Afirmou que Temer considerou Jungmann para o caso mas
teve dificuldade para achar um substituto para o cargo do mesmo à frente do ministério da
Defesa. De acordo com a Folha de SP, a criação da nova pasta foi uma estratégia do
governo de criar uma marca na área de segurança pública.

Em matéria do G1, o jornal diz que Temer comparou o crime organizado do Rio de Janeiro
a  uma  metástase  e  que  isso  explica  a  necessidade  de  intervir.  Destaca  em mesma
matéria, que o governador Pezão disse que, inicialmente, solicitou uma operação de GLO
ampliada mas, segundo o jornal, o governo teria respondido que a intervenção se fazia
necessária. Menciona a afirmação de Jungmann sobre o fato do sistema de segurança do
Rio já ser integrado, facilitando as operações. 

Governo  decide  fazer  intervenção  na  Segurança
Pública do Rio

Temer  assina  decreto  de  intervenção  federal  na
segurança do Rio de Janeiro
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