
Intervenção Federal

03/03/2018

Matéria do Portal UOL fala sobre nova operação com 1.400 homens na Vila Kennedy, que
foi a terceira ação no local, desde o início da intervenção. Traz destaque também para a
operação em São Gonçalo, no bairro Jardim Catarina, apontado pelo portal como um dos
mais violentos da região. 

Forças Armadas fazem nova operação na Vila Kennedy
(RJ) com 1.400 homens

Intervenção Federal

02/03/2018

Em matéria, o Portal UOL fala sobre preocupação de moradores de comunidades com a
possível ocorrência de violações no contexto da intervenção federal, mesmo o general
Braga  Netto  tendo  afirmado  que  não  ocorreria  ocupação  permanente  dessas
comunidades.  Ainda,  aponta  o  surgimento  de uma série  de  lideranças populares  que
visam monitorar a atuação das tropas.

A Folha de São Paulo diz que exército faz monitoramento e mapeamento da região do
Complexo  do  Alemão  e  da  Penha  para  uma  possível  operação  futura  que  seria
coordenada pelo próprio interventor federal, general Braga Netto. A Folha aponta ainda
um  acirramento  do  confronto  nessa  região  com  a  crise  financeira  o  estado  vem
enfrentado.

De  helicóptero,  Exército  vigia  morro  do  Alemão  e
prepara nova operação

Favelas do Rio criam 'Comissão da Verdade', preparam
manual e exigem reunião com interventor
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Intervenção Federal

01/03/2018

O jornal O Globo aponta que o presidente Michel Temer pode acabar com a intervenção
federal no segundo semestre de 2018 e ainda votar a reforma da presidência. Segundo a
matéria, o presidente avaliou que não é "saudável" manter a intervenção "eternamente".
Como consta no corpo do texto, segundo Temer, se os objetivos desejados não forem
alcançados até setembro ou outubro, a medida poderá ser revogada pelo Congresso,
dando possibilidade para que a votação da reforma da presidência seja efetivada.

O Folha de São Paulo destacou que o Exército expandirá suas operações para outras
regiões do Rio de janeiro. Segundo o Folha, Paraty, Angra dos Reis, Niterói, São Gonçalo
e Baixada Fluminense serão áreas abrangidas pelos militares. Como informou a matéria,
essas foram áreas para onde o tráfico se expandiu depois que as UPPs começaram a
ocupar favelas das capitais. 

Temer diz que intervenção pode acabar no 2º semestre
e ainda votar reforma da Previdência

Exército  vai  expandir  operações  para  outras  quatro
regiões do RJ

Intervenção e mídia

28/02/2018

Segundo  notícia  veiculada  pelo  G1,  após  a  reunião  do  general  Braga  Netto  com  a
Comissão de Segurança da Alerj, no Comando Militar do Leste (CML), os parlamentares
sinalizaram que as ações da intervenção federal avançariam para todos os municípios do
estado do Rio de Janeiro. No entanto, após a reunião, Braga Netto não deu declarações
aos jornalistas. Ainda segundo a matéria,  foi  entregue ao general um documento com
estratégias para a Segurança Pública. Outra reunião também ocorreu neste dia, onde o
general se encontrou com o governador Luiz Fernando Pezão e seus secretários e deixou
claro que pretende realizar ações sociais nas comunidades.

Matéria da Folha de São Paulo destaca que o comandante do Exército Brasileiro defende
mudança nas regras de enfrentamento no Rio de Janeiro, durante a intervenção federal.
Segundo  o  jornal,  essa  é  a  mesma  postura  do  general  Augusto  Heleno,  antigo
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comandante da componente militar no Haiti. Também foi destacado as críticas de outro
militar, o general Hamilton Mourão, no que tange a fragilidade da intervenção.

Intervenção  federal  vai  estender  ações  para  todo  o
estado, diz deputada

Comandante do Exército defende mudança em regras
de enfrentamento no Rio

Intervenção e mídia 

27/02/2018

Em O Globo,  o  jornal  afirma  que  general  não  trocará  o  comando  das  polícias  para
intervenção.  E  aponta  que  Braga  Netto  disse,  em  coletiva,  que  quer  recuperar  a
credibilidade da segurança  pública  no Rio.  Destaca  a  exoneração de Roberto  Sá  da
secretaria  de  segurança  e  diz  que  decisão  do  presidente  de  deixar  o  ministério  da
segurança nas mãos da PF e da PRF é uma solução caseira. 

Em matéria do El país, o jornal aponta que militares nunca tiveram tanto protagonismo
desde a redemocratização do país, se referindo às recentes nomeações de generais para
a intervenção no Rio e para o MD. Para o jornal, essas decisões estão fortalecendo as
Forças Armadas. O jornal ainda fala sobre sucessão do general Villas Bôas e diz que o
mesmo tentou evitar que militares com visões diferentes das dele assumissem seu cargo. 

Intervenção federal na segurança: Cúpula das polícias
é mantida

Temer faz aceno aos militares às vésperas da sucessão
no Exército
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Intervenção e mídia 

26/02/2018

Matéria do Portal UOL fala sobre coletiva de imprensa com o general Braga Netto e diz
que muitos pontos não foram esclarecidos na coletiva, como o questionamento se as
forças armadas teriam um papel de policiamento nas ruas. Para o portal, ficam dúvidas
ainda sobre os mandados coletivos, questionados pela presidência do Tribunal de Justiça
do Rio e pela Procuradoria Geral da República. 

Reportagem da Folha de São Paulo afirma que o presidente Temer criou uma comissão
para analisar a possível ocorrência de violações na intervenção federal, que ficará nas
mãos do Ministério dos Direitos Humanos. A Folha diz que o presidente acionou auxiliares
para consultar desembargadores do TJ-RJ e ministros do supremo sobre a questão dos
mandados de busca coletivos que estão sendo criticados por representantes dos Direitos
Humanos.

Em 5  questões,  saiba  o  que  foi  esclarecido e  o  que
permanece indefinido na intervenção do Rio.

Temer  cria  comissão  contra  violações  durante
intervenção federal no Rio.

Intervenção e mídia 

25/02/2018

Reportagem do Portal UOL diz que houve um aumento das mortes no Rio de Janeiro
desde o início da intervenção federal. O portal diz ter usado um aplicativo não oficial para
contabilizar os números de mortes. A matéria destaca a morte do subcomandante da UPP
da Villa Kennedy e episódios de tiroteio na Maré e no morro Dona Marta.

Mortes e tiroteios aumentam nos primeiros 10 dias de
intervenção federal no RJ.
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