
Intervenção e mídia 

24/02/2018

Portal UOL fala, em matéria, que a principal estratégia do Exército tem sido usar grande
número de helicópteros e blindados para dispersar criminosos e conseguir  entrar nas
favelas e destaca fala do coronel Cinelli que defende a estratégia chamada de “princípio
da massa”. 

á o Portal G1 diz que um grupo será nomeado pelo Presidente da Câmara dos Deputados
para  compor  o  observatório  legislativo  da  intervenção  (OLERJ),  com objetivo  de  dar
transparência sobre as ações da intervenção. 

Conheça a estratégia das Forças Armadas para ocupar
favelas na intervenção no Rio.

Rodrigo  Maia  lança  Observatório  Legislativo  de
Intervenção Federal no Rio.

Intervenção e mídia 

23/02/2018

Matéria do Portal UOL fala sobre decisão do general Braga Netto de instalar um Gabinete
de Intervenção Federal dentro do CICC, que será chefiado pelo general Sinott.  O site
ainda fala sobre indicação do general Nunes para a secretaria de segurança e diz que as
futuras  trocas  do comando  da PM e  do  corpo  de bombeiros  serão  decisão do novo
secretário.

A BBC Brasil afirma, em matéria, que depois que o decreto de intervenção foi assinado,
uma onda de notícias falsas passou a circular na internet  e destaca algumas dessas
notícias, explicando porque não são verdadeiras. 

Braga  Netto  cria  'gabinete  de  intervenção  federal'  e
indica general como chefe.

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/rodrigo-maia-lanca-observatorio-legislativo-de-intervencao-federal-no-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/rodrigo-maia-lanca-observatorio-legislativo-de-intervencao-federal-no-rio.ghtml
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/03/24/conheca-a-estrategia-das-forcas-armadas-para-ocupar-favelas-na-intervencao-no-rio.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/03/24/conheca-a-estrategia-das-forcas-armadas-para-ocupar-favelas-na-intervencao-no-rio.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/02/23/braga-netto-cria-gabinete-de-intervencao-federal-e-indica-general-como-chefe.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/02/23/braga-netto-cria-gabinete-de-intervencao-federal-e-indica-general-como-chefe.htm


Intervenção federal no Rio gera onda de informações
falsas nas redes sociais, veja as principais.

Intervenção e mídia 

22/02/2018

O Estadão, em matéria, diz que o general Richard Nunes, comandante da ECEME, é o
nome mais cotado para assumir a Secretaria de Segurança Pública no lugar de Roberto
Sá, delegado da Polícia Federal.

Matéria  do  Portal  UOL diz  que,  após  uma  semana  do  decreto  de  intervenção,  os
moradores estranham não ver o Exército na rua e destaca fala do interventor que diz estar
concentrando os esforços para melhorar os órgãos de segurança do Rio. Traz, também,
destaque para  declaração do coronel  Cinelli  que diz  que não haverá tanques na rua
porque esta não se trata de uma intervenção militar. A matéria ainda descreve série de
ações feitas pelas forças policiais e federais durante a semana no estado para diminuir
fuga de criminosos e movimentação de armas. 

O Estadão traz reportagem com destaques da entrevista  que o ministro  Luis Roberto
Barroso deu à Miriam Leitão, onde declara ser contra a intervenção federal e afirma que a
solução para o problema da criminalidade é social e não militar.

General da ativa será novo secretário da Segurança do
Rio.

À  espera  de  solução  para  crise,  Rio  vê  pouca  ação
militar em uma semana de intervenção.

http://www.bbc.com/portuguese/salasocial-43148261
http://www.bbc.com/portuguese/salasocial-43148261
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/02/22/a-espera-de-solucao-para-crise-rio-ve-pouca-acao-militar-em-uma-semana-de-intervencao.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/02/22/a-espera-de-solucao-para-crise-rio-ve-pouca-acao-militar-em-uma-semana-de-intervencao.htm
http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,general-de-divisao-devera-ser-novo-secretario-de-seguranca-no-rio,70002200352
http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,general-de-divisao-devera-ser-novo-secretario-de-seguranca-no-rio,70002200352


Barroso  diz  que  intervenção  federal  não  resolverá
problema da criminalidade no Rio.

Intervenção e mídia 

21/02/2018

O Estadão traz uma entrevista  feita  com o procurador  da Lava Jato,  Carlos Lima. O
procurador aponta que os objetivos da intervenção são eleitoreiros e que a intenção seria
de tirar  o foco da pauta da corrupção, apesar de declarar,  em mesma entrevista,  ser
favorável à intervenção. O jornal ainda destaca a fala do procurador sobre os mandados
de busca coletivo, que Lima considera ilegal.

O El País repercutiu recente fala do general Villas Bôas sobre evitar uma “nova comissão
da verdade”, indicando um aumento de críticas a atuação do Exército. O El País diz que
confirmou a declaração do general por meio de três participantes que se encontravam na
reunião em que Villas Bôas falou sobre a comissão da verdade.  O jornal  descreve a
atuação  e  importância  da  Comissão  e  diz  que  essa  fala  do  general  aponta  para
preocupações legais que contornam a atuação do Exército na intervenção federal no Rio. 

A edição brasileira da BBC elaborou uma reportagem que se propõe a responder recentes
dúvidas  sobre  a  intervenção  federal,  destacando,  na  matéria,  as  diferenças  entre
operações  de  GLO  e  a  intervenção.  O  noticiário  britânico  também  aponta  que  a
Constituição não é muito clara em especificar como seria uma possível intervenção. Para
a BBC, a decisão do governo de intervir na segurança pública de um estado, pela primeira
vez, levaria outras regiões do país a cobrarem a mesma medida. Ainda, destaca casos de
emergência na área da segurança em outros estados brasileiros para ilustrar que existem
áreas com problemas tão graves quanto o Rio.

Intervenção Federal foi decisão ‘puramente política’ diz
procurador da Lava Jato

Intervenção federal no Rio desperta fantasmas sobre o
papel do Exército.

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,barroso-diz-que-intervencao-federal-nao-resolvera-problema-da-criminalidade-no-rio,70002200475
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,barroso-diz-que-intervencao-federal-nao-resolvera-problema-da-criminalidade-no-rio,70002200475
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/20/politica/1519155351_378130.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/20/politica/1519155351_378130.html
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/intervencao-foi-decisao-puramente-politica-diz-procurador-da-lava-jato/
http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/intervencao-foi-decisao-puramente-politica-diz-procurador-da-lava-jato/


Congresso  aprova  decreto  de  intervenção  federal  no
Rio de Janeiro; entenda o que a medida significa.

Intervenção e mídia 

20/02/2018

Matéria do G1 fala sobre aprovação do decreto de intervenção no Senado e traz destaque
para falas proferidas pelos senadores na votação. O Portal menciona que o presidente da
casa foi procurado por 11 parlamentares que desejavam ser relatores. Eunício escolheu
Eduardo Lopes para  o  cargo,  que  se  mostrou  favorável  ao  decreto  afirmando que a
situação do Rio é grave.

Reportagem no Portal UOL fala sobre votação do decreto de intervenção e destaca que
os argumentos principais utilizados por quem votou contra eram a questão orçamentária,
a falta de planejamento e a priorização do Rio de Janeiro.

Senado  aprova  intervenção  federal  na  segurança
pública do Rio

Intervenção federal no Rio desperta fantasmas sobre o
papel do Exército.

Intervenção e mídia 

19/02/2018

Matéria  no  portal  Uol  destaca  reclamação  da  oposição  sobre  falta  de  informações
relativas a intervenção e afirma que vão obstruir a votação do decreto. A matéria do G1
traz destaque para a declaração de apoio a intervenção federal feita pelo ministro Gilmar
Mendes; a mesma matéria também destaca o apoio do ministro à decisão do presidente
Temer de criar o Ministério da Segurança Pública. 

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-43079114
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-43079114
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/20/politica/1519155351_378130.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/20/politica/1519155351_378130.html
https://g1.globo.com/politica/noticia/senado-aprova-intervencao-federal-na-seguranca-publica-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/senado-aprova-intervencao-federal-na-seguranca-publica-do-rio.ghtml


A Folha de São Paulo destaca a decisão do presidente de pedir mandados coletivos de
busca e apreensão pra intervenção;  o jornal  aponta que esse tipo de mandado já foi
criticado  anteriormente  por  abrir  brechas  para  violações  e  ministro  discorda.  A Folha
aponta  ainda Beltrame como possível  nome para  assumir  o  Ministério  da  Segurança
Pública. Sobre o encontro para ouvir os conselhos de Defesa Nacional e da República, o
jornal  aponta que o presidente deveria ter convocado os conselhos antes de tomar a
decisão.

Matéria do Uol diz que discurso de Rodrigo Maia sobre a intervenção, na abertura da
votação do decreto, foi considerado “campanha eleitoral” pela oposição e afirma que o
presidente da casa é apontado como candidato para as próximas eleições. O portal Uol
traz  matéria  dizendo  que  Organizações  não  governamentais  e  ativistas  estão  se
organizando para monitorar a atuação das forças armadas nas comunidades do Rio. O
Uol aponta, ainda, que o governo não divulgou detalhes sobre as ações e a atuação das
forças na intervenção e que não se sabe se haverá ou não ocupação das favelas.

Conselhos  aprovam  intervenção  federal  no  Rio;
oposição estuda obstruir votação.

'Algo  precisava  ser  feito',  diz  Gilmar  Mendes  sobre
intervenção federal na segurança do Rio

Temer  pedirá  mandados  coletivos  de  busca  e
apreensão no Rio.

Maia defende intervenção federal no RJ e é acusado de
fazer campanha eleitoral.

https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/02/19/maia-defende-intervencao-federal-no-rj-e-e-acusado-de-fazer-campanha-eleitoral.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/02/19/maia-defende-intervencao-federal-no-rj-e-e-acusado-de-fazer-campanha-eleitoral.htm
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/temer-pedira-mandados-coletivos-de-busca-e-prisao-no-rio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/temer-pedira-mandados-coletivos-de-busca-e-prisao-no-rio.shtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/algo-precisava-ser-feito-diz-gilmar-mendes-sobre-intervencao-federal-na-seguranca-do-rio.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/algo-precisava-ser-feito-diz-gilmar-mendes-sobre-intervencao-federal-na-seguranca-do-rio.ghtml
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/02/19/conselhos-aprovam-intervencao-federal-no-rio.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/02/19/conselhos-aprovam-intervencao-federal-no-rio.htm


Ativistas  de  favelas  prometem  monitorar  intervenção
federal na segurança do Rio.

Intervenção e mídia 

18/02/2018

O portal G1 destaca a declaração da deputada federal Laura Carneiro, escolhida para ser
relatora na câmara do decreto de intervenção, onde a deputada se mostrou favorável à
decisão. Para a Folha de São Paulo, em matéria deste dia, a crise política e financeira do
estado  do  Rio  de  Janeiro  são  os  principais  motivos  para  o  retrocesso  na  área  de
segurança.

O  Jornal  O  Globo  afirma  em  notícia  que,  os  estados  vizinhos  ao  Rio  demonstram
preocupação  à  migração  de  atividades  criminosas  para  seus  territórios,  apesar  de
concordarem  com  as  medidas  tomadas  no  Rio.  O  jornal  traz  destaque  para  a
preocupação do estado de São Paulo com a migração de criminosos por conta de ligação
do PCC com criminosos do Rio.

A matéria  do  portal  UOL afirma  que  dois  dias  após  o  decreto  ainda  não  existe  um
planejamento para a intervenção federal e que os casos graves de violência continuaram
a acontecer no estado. 

Deputada escolhida como relatora do decreto diz  ser
favorável à intervenção federal no Rio

Veja caminho que levou o Rio à intervenção federal

https://g1.globo.com/politica/noticia/deputada-escolhida-como-relatora-na-camara-e-a-favor-intervencao-no-rio.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/deputada-escolhida-como-relatora-na-camara-e-a-favor-intervencao-no-rio.ghtml
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/02/19/ativistas-de-favelas-prometem-monitorar-intervencao-federal-na-seguranca-do-rio.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/02/19/ativistas-de-favelas-prometem-monitorar-intervencao-federal-na-seguranca-do-rio.htm
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/02/veja-caminho-que-levou-o-rio-a-intervencao-federal.shtml?loggedpaywall


Preocupação ronda estados vizinhos ao Rio

RJ  desconhece  plano  da  intervenção  2  dias  após
anúncio; casos de violência persistem.

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/02/18/dois-dias-apos-anuncio-governo-nao-revela-planos-para-seguranca-e-rio-volta-a-ter-casos-de-violencia.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/02/18/dois-dias-apos-anuncio-governo-nao-revela-planos-para-seguranca-e-rio-volta-a-ter-casos-de-violencia.htm
https://oglobo.globo.com/rio/preocupacao-ronda-estados-vizinhos-ao-rio-1-22409025
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