
Intervenção Federal

17/03/2018

Os  órgãos  de  imprensa  deram  destaque  a  uma  iniciativa  integrada  do  Gabinete  de
Intervenção com a Prefeitura e o Governo do Estado do Rio de Janeiro na Vila Kennedy,
zona oeste da capital fluminense. De acordo com a Folha de São Paulo, o General Braga
Netto preferiu não se manifestar e apenas acompanhou a ações empreendidas na região.
O jornal  traz  ainda a  fala  do  Coronel  Cinelli,  ressaltando que a  presença das forças
armadas não é confortável, mas o objetivo é a proteção da comunidade.

Interventor  vai  à  Vila  Kennedy,  mas  não  fala  sobre
morte de Marielle Franco

Intervenção Federal

16/03/2018

Ao completar seu primeiro mês, diferentes meios de comunicação fizeram um balanço
sobre a intervenção federal. Para o Portal G1, o período não trouxe resultados visíveis, o
que é referendado por fala do General  Richard Nunes, Secretário de Segurança, que
vinculou a obtenção de resultados e realização dos objetivos da intervenção a liberação
de recursos.

Matéria do Portal UOL fala da pressão que a execução da vereadora Marielle Franco e do
motorista Anderson Gomes exerce sobre o Gabinete de Intervenção e, por conseguinte, o
Governo Federal. Apesar disso, a reportagem também traz dados que mostram a redução
de 14% no número de tiroteios e disparos de armas de fogo.

O jornal Folha de São Paulo dá destaque ao cancelamento da visita que o Presidente
Michel  Temer faria ao Rio de Janeiro,  para reunir-se com o General  Braga Netto.  De
acordo com a reportagem, o temor do Planalto era que a visita fosse interpretada como
uma tentativa de aproveitar politicamente a morte da vereadora.

Intervenção  no  RJ  completa  um  mês  à  espera  de
resultados e de recursos para as polícias
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1 mês de intervenção: assassinato de Marielle, 'choque
nas polícias' e queda de braço com o tráfico

Para evitar desgaste, Temer cancela viagem ao Rio

Intervenção Federal

15/03/2018

De acordo com o jornal O Dia, o governo designou a Polícia Federal para investigar morte
de vereadora Marielle Franco, do PSOL. Seu objetivo é acompanhar toda a apuração do
assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista que a acompanhava na noite
desta quarta-feira, no Rio de Janeiro. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann,
falou com o interventor federal, general Walter Braga Netto e colocou a Polícia Federal à
disposição para auxiliar  em toda investigação.  Marielle  Franco foi  eleita  com 46,5 mil
votos e estava no primeiro mandato como parlamentar. Era oriunda da favela da Maré,
zona norte do Rio, tinha 38 anos, era socióloga, com mestrado em Administração Pública
e militava no tema de direitos humanos.

Governo  coloca  Polícia  Federal  à  disposição  para
investigar morte de vereadora

Intervenção Federal

14/03/2018

O jornal Extra repercute a fala do General Braga Netto em entrevista à TV Globo. De
acordo com o noticiário, estudos estão sendo realizados para viabilizar a reestruturação
das Unidades da Polícia Pacificadora (UPPs). O interventor salientou, ainda, que aquelas
que não estiverem apresentando rendimento serão retiradas e outras serão fortalecidas.
Ao  contrário  do  que  havia  sido  anunciado  pelo  ex-comandante-geral  da  PM,  coronel
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Wolney Dias, sobre a intenção de extinguir 18 UPPs, o Gabinete de Intervenção vê como
essencial  a  continuidade,  sobretudo  daquelas  que  seguem  apresentando  resultados
positivos,  ao passo que é urgente a reestruturação daquelas que tiveram seu projeto
inicial descaracterizado ao longo do tempo.

O Globo  aborda  a  fala  do  novo  comandante  da  Polícia  Militar  do  Rio,  Luís  Claudio
Laviano, de que não existe mágica para problemas complexos e que só com um trabalho
sério  é  possível  combater  ilícitos.  Laviano  ressaltou  a  desigualdade  social  no  país  e
apontou para a necessidade de que todos remem juntos. Informou que nesse esforço
conta  com  aportes  do  governo  federal  para  melhoria  da  infraestrutura  policial,  como
compra de viaturas e contratos de manutenção. O General Richard Nunes, em sua posse
como Secretário de Segurança Pública, chamou atenção para um novo "modelo que está
assumindo a corporação" que se inicia e que tem como princípio o respeito à sociedade.
O Coronel Wolney Dias, que deixa o cargo que ocupava desde outubro de 2016, frisou
que é hora de unir forças e acreditar no êxito da intervenção.

Reestruturação  das  UPPs  deve  ser  anunciada  em
breve, diz porta-voz do Gabinete de Intervenção Federal

'Não  existe  solução  mágica  para  problemas
complexos', diz novo comandante da PM do Rio
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