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Segundo o G1, em entrevista concedida a Radio CBN, o ministro da Segurança Pública,
Raul Jungmann, disse que os efeitos da intervenção federal no Rio de Janeiro ficariam
visíveis após três ou quatro meses. Como destacou Jungmann: “Os salários da segurança
precisam voltar a estar em dia para retomarmos o sistema de metas e produtividade. Já
existem  mudanças  visíveis,  mas  acredito  que  dentro  de  três  ou  quatro  meses,  os
resultados serão muito visíveis". Ainda, segundo a matéria, o ministro defende uma maior
participação  dos  municípios  na  segurança  pública.  Foi  destacado  pelo  ministro  que
“Durante  o  Regime  Militar,  houve  uma  união  entre  segurança  nacional  e  segurança
pública. O constituinte de 1988 fez a separação entre as duas, mas colocou um peso
muito grande sobre os estados”.

De acordo com o UOL notícias, o interventor federal no Rio de Janeiro, General Braga
Netto,  quer  dinheiro  recuperado  pela  Lava  Jato  destinado  para  segurança.  A notícia
destaca, também que, caso o interventor consiga os recursos, essa não será a primeira
vez que o Estado do Rio recebe recursos da Lava Jato.

O Estadão destacou em notícia que, em resposta a um comissário da ONU, governo
brasileiro afirmou que a intervenção é “medida excepcional”. A embaixadora do Brasil na
ONU, Maria Nazareth Farani Azevedo destacou que “A intervenção federal na segurança
pública no Rio de Janeiro é uma medida excepcional  e está de acordo com a nossa
Constituição, foi autorizada pelo Congresso e tem o consentimento do governo estadual”.
Ainda  segundo  ela,  um observatório  foi  criado  para  “monitorar  o  respeito  total  pelos
direitos humanos pelas forças de segurança no Rio”.
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