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Em matéria,  o  portal  G1 diz  que  Temer  afirmou  em sede  do  Ministério  da  Relações
Exteriores, que receberá 1 bilhão. G1 aponta que, quando questionado sobre a data que e
ditará a medida provisória sobre os gastos da intervenção, o presidente indicou que está
aguardando a possibilidade de votação da reoneração da folha de pagamento. O jornal
indica que o valor do orçamento do Ministério da Segurança Pública ficaria em torno de 4
bilhões. Destaca a declaração do general Braga Netto sobre Déficit  de 3,1 bilhões no
estado.  A reportagem  ainda  aponta  que  militares  que  atuam  nas  operações  teriam
reclamado do valor dizendo que os resultados podem ser prejudicados.

De  acordo  com  o  jornal  O  Globo,  o  dinheiro  que  o  governo  teria  definido  para  a
intervenção federal  não cobre nem as dívidas relativas a segurança do ano passado,
dizendo que o valor de 1 bilhão definido não condiz com a estimativa feita pelo general
Braga Netto que, segundo o jornal, afirmou em reunião que o estado precisaria de, pelo
menos,  3,  1 bilhões para iniciar um trabalho mais consistente na área de segurança.
Destaca que assessores do interventor e que as pastas de Segurança e Administração
Penitenciária  não tem recursos para novos investimentos.  A matéria  ainda fala  que a
situação  das  contas  de  segurança  do  estado  do  Rio  foi  o  principal  assunto  de  uma
reunião entre parlamentares, que ocorreu no Centro Integrado de Comando e Controle.
Destaca a fala do general Braga Netto sobre a importância dos recursos para recuperar a
capacidade de atuação das polícias. Menciona a saída do General Richard da reunião
afirmando que o mesmo foi em busca de dinheiro. Em mesma matéria, O Globo destaca o
posicionamento negativo do deputado federal Alessandro Molon sobre a intervenção e
demonstra os resultados de um levantamento feito  pela equipe da deputada estadual
Marta Rocha, a pedido do jornal sobre a situação das contas do estado apontando que a
o repasse seria insuficiente.

Temer  afirma  que  intervenção  no  Rio  de  Janeiro
receberá R$ 1 bilhão

Dinheiro que seria destinado à intervenção não cobre
nem as dívidas do ano passado da Segurança
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Matéria do G1 afirma que o ministro Meirelles confirmou, em entrevista à rádio CBN, que
o Governo Federal cogita utilizar recursos da reoneração da folha de pagamentos para a
Intervenção no Rio. G1 Menciona o anúncio do ministro do planejamento Dyogo Oliveira
sobre a União ter definido um repasse de 1 bilhão para a intervenção e diz que Meirelles
afirmou porém, que as Forças Armadas não teriam repassado o valor exato que seria
solicitado ao governo e, por isso, o cálculo de 1 bilhão não é preciso. G1 ainda se mostra
favorável a decisão de reonerar a folha de pagamento apontando que atualmente existe
uma taxação reduzida. Ainda, destaca fala de Meirelles sobre mudança na tributação de
combustíveis, reunião do COPOM e uma possível candidatura do atual ministro.

Governo  deve  usar  recursos  da  reoneração  da  folha
para custear intervenção no Rio, confirma Meirelles
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Em O Globo, o destaque é uma pesquisa que traz a aprovação majoritária em relação a
intervenção federal. De acordo com o jornal carioca, 54% da população fluminense se
manifestou favoravelmente a iniciativa. Outro dado destacado por O Globo diz respeito a
percepção das condições de segurança,  com 78% dos entrevistados não observando
melhora ou piora neste primeiro mês.

Para a Folha de São Paulo, a operação modelo na Vila Kennedy foi o foco principal da
agenda da intervenção federal. O jornal destacou a ação social realizada no sábado, 17,
mas indicou que algumas áreas da comunidade em que os militares ainda não atuaram
segue com a presença de traficantes, mas de modo menos ostensivo. A matéria ainda
enfatiza  a  maior  desenvoltura  dos  criminosos  quando  a  responsabilidade  pelo
patrulhamento passa à Polícia Militar.

Outro  ponto  destacado  pelo  jornal  O  Globo  foi  a  confirmação  pelo  ministro  do
Planejamento, Dyogo Oliveira, que o governo federal destinará mais de R$ 1 bilhão para a
Intervenção e para o recém-criado Ministério da Segurança Pública. O valor exato será
definido até o fim da semana e o montante será realocado no orçamento federal deste
ano. Será editada uma medida provisória para a liberação dos recursos, que terá vigência
imediata e precisa ser analisada pelo Congresso em até 120 dias. Dyogo, no tocante aos
recursos para o Ministério da Segurança, informou que o governo enviará ao Congresso
um projeto de lei que irá passar por votação no Congresso Nacional.
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Pesquisa:  54% da  população  apoia  a  intervenção  no
Rio
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