
Intervenção Federal

07/04/2018

O jornal Folha de São Paulo destaca a prisão de 149 pessoas em festa de milicianos no Rio. Como 
veiculado pelo jornal, a Polícia Civil do Rio, prendeu na madrugada do dia sete (7), 149 pessoas. Há
suspeitas de que eles integrem o maior grupo de milicianos do estado. A matéria ainda destacou a 
fala do secretário de Segurança Pública, general Richard Nunes, que afirmou que “a sociedade pode
confiar na intervenção federal. Outras operações já estão sendo planejadas e serão executadas em 
curto prazo”.

Segundo o portal de notícias G1, a polícia disse que a maior milícia do RJ será enfraquecida após as
mais de 140 prisões realizadas. No entanto, a notícia ressaltou que o chefe da quadrilha, conhecido 
como Ecko, conseguiu escapar do cerco. Ainda, segundo a matéria, o secretário de Segurança 
Pública do Rio, general Richard Nunes, afirmou que “a intervenção federal começa a apresentar 
resultados positivos. E essa foi a operação mais exitosa contra a milícia”.

Polícia prende 149 pessoas em festa de milicianos no
Rio

Polícia diz que maior milícia do RJ será enfraquecida
após mais de 140 prisões realizadas neste sábado

Intervenção Federal

06/04/2018

De acordo com o portal de notícias do G1, o Gabinete de Intervenção Federal pediu o retorno 
imediato de mais de 190 PMs cedidos a órgãos públicos do RJ. A matéria destaca que, entre os 
órgãos públicos, estavam a Companhia Estadual de Água e Esgoto (CEdAE), a Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e a Assembleia Estadual do Rio de Janeiro (Alerj). Como 
ressaltado pela matéria, esse número é muito significativo e representa quase metade do efetivo de 
policiais trabalhando.

O G1 destacou que o Gabinete de Intervenção inspecionou instalações da Secretaria de 
Administração Penitenciária em Bangu. Segundo veiculado, o general Sinott disse que quer fazer 
uma radiografia da instituição e que o objetivo é melhorar a capacidade operacional da Secretaria. 
Essa foi mais uma da série de inspeções que o Gabinete vem fazendo nas estruturas que cuidam da 
segurança do Rio de Janeiro. 
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A matéria no jornal Extra destaca que o interventor federal, general Braga Netto, disse ao presidente
Michel Temer que a investigação do caso Marielle “avançou muito”. Como destacou a matéria, 
Temer salientou ao general que é de extrema importância para o governo que os assassinos da 
vereadora Marielle Franco (PSOL) sejam presos.

Gabinete de Intervenção Federal pede retorno imediato
de mais de 190 PMs cedidos a órgãos públicos do RJ

Gabinete  de  Intervenção  inspeciona  instalações  da
Secretaria de Administração Penitenciária em Bangu

General Braga Netto diz a Temer que investigação do
caso Marielle 'avançou muito' nos últimos dias

Intervenção Federal

05/04/2018

Segundo notícia veiculada pelo Portal de notícias G1, o interventor federal, general Braga Netto, 
disse ao presidente Michel Temer que os casos de homicídio e roubos caíram no estado do Rio de 
Janeiro na semana santa. Ainda, segundo a matéria, Braga Netto afirmou que, no período entre 
janeiro e março, foi constatada uma diminuição de 18% no estado do Rio e de 30% na capital e 
Baixada Fluminense, no que concerne ao roubo de veículos.

O UOL Notícias também deu destaque aos dados apresentados pelo interventor. A notícia ressaltou 
que, de acordo com o porta-voz de Michel Temer, Alexandre Parola, os casos de homicídios dolosos
foram reduzidos em “50%”. 

Casos de homicídio e roubos caíram no estado do Rio
na Semana Santa, diz interventor a Temer
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Parola:  Interventor  apresentou  dados  que  mostram
redução significativa de crimes

Intervenção Federal

04/04/2018

Notícia no G1 fala sobre operação feita pelo Gabinete de Intervenção Federal de inspeção no 
CORE. O Portal afirma que a mesma operação já foi feita no mês anterior no BOPE e que essas 
inspeções são parte de um programa para diagnosticar a situação das unidades de segurança com 
intenção de aumentar a capacidade operativa das mesmas.

No G1, diz que Gabinete de Intervenção Federal pediu que a Alerj devolvesse 87 policiais militares 
que foram antes cedidos para trabalhar fazendo a segurança dos parlamentares. A matéria diz que os
deputados tentarão uma reunião com o secretário de Segurança para esclarecer os motivos da 
devolução.

Gabinete  de  Intervenção  Federal  faz  inspeção  na
Coordenadoria de Recursos Especiais

Gabinete  de  Intervenção  Federal  pede  devolução
imediata  de  87  PMs  cedidos  à  Alerj;  deputados
interrompem sessão

Intervenção Federal

03/04/2018

Matéria da Folha de São Paulo diz que foram encontrados celulares e roteadores de Wi-Fi em uma 
inspeção feita no presídio de Bangu 3. A ação foi feita por funcionários da SEAP e, segundo a 
Folha, o Gabinete de Intervenção Federal ainda não respondeu se houve apoio de militares à 
inspeção.
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No Estadão, o jornal destaca pesquisa que indica que 3 em cada 4 pessoas aprovam a Intervenção 
Federal, o que corresponde a 75% da população; tendo ainda maior aprovação nas regiões do 
Nordeste e Centro-oeste. A pesquisa ainda indica que uma boa parcela da população não ficou 
sabendo da criação do novo ministério da Segurança Pública.

Em notícia, o portal do UOL traz destaque para a fala do general Schoreder Lessa sobre necessidade
de uma intervenção militar, caso o STF permita a candidatura do ex-presidente Lula e acrescenta 
que, em entrevista à Rádio Bandeirantes, o general também fez declarações parecidas. 

Agentes  acham  celulares  e  sistema  wi-fi  em  nova
inspeção em Bangu 3

Intervenção  no  Rio  tem  aprovação  de  três  em  cada
quatro brasileiros, diz pesquisa

Se Lula for eleito,  a  alternativa será uma intervenção
militar, diz general da reserva

Intervenção Federal

02/04/2018

Matéria do Portal UOL fala sobre aumento de policiamento nas ruas do Rio. De acordo com o 
portal, a decisão de aumentar o patrulhamento militar nas ruas foi motivada por um 
recrudescimento de episódios violentos na cidade apontando a morte de nove pessoas na Rocinha. 
Segundo o portal, 165 militares e 100 guardas municipais começam a trabalhar em conjunto com a 
PM na segurança da Zona Sul, Norte e Centro do Rio.

Para a Folha de São Paulo, a presença de militares das Forças Armadas, que já pode ser percebida 
nas ruas do Rio de Janeiro, faz parte de uma estratégia de Braga Netto de reorganizar o efetivo dos 
batalhões da PM, começando pelo 14º que é responsável pela Vila Kennedy. O jornal aponta, ainda, 
que depois de mais de um mês na região os militares não prenderam traficantes.
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A matéria do G1 fala sobre manifestações que aconteceram na Segunda-feira em apoio a Marielle 
Franco e o motorista Anderson. A notícia diz que manifestantes acenderam velas e pediram 
apuração do caso em diversas cidades brasileiras.

Intervenção anuncia mobilização de mais militares para
reforçar patrulhamento nas ruas do Rio

Fuzileiros navais começam a patrulhar ruas no Rio de
Janeiro

Manifestantes  cobram  apuração  do  assassinato  de
Marielle e Anderson

Intervenção Federal

01/04/2018

A Diretoria de Análise de Políticas Públicas da FGV divulga relatório sobre o debate público em 
torno do tema da Intervenção Federal na internet, entre os dias 20 e 27 de Março, e aponta que 
houve um crescimento de polarizações e aumento de teor político das discussões sobre intervenção 
por conta do julgamento do ex-presidente Lula no STF.

Em matéria, o Correio Braziliense afirma que a nomeação de um militar para o comando da 
Secretaria de Segurança Pública no Rio de Janeiro dá força a um movimento para que políticos de 
outros estados também escolham militares para esses cargos. Segundo pesquisadora entrevistada, a 
PF vai começar a perder o espaço que possuía à frente das secretarias para o exército. 

Reportagem no portal UOL diz que moradores da Villa Kennedy demonstraram sentir abandono do 
poder público na região desde que foi anunciada a saída das tropas do CML, apontam que a 
presença dos militares é quase imperceptível. 
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Debate sobre a intervenção federal no Rio ganha maior
polarização, aponta análise da FGV DAPP

Militares  na  campanha:  intervenção  pode  inspirar
secretarias de Segurança

"Fuzil das tropas, fuzil dos traficantes": moradores da
Vila Kennedy comentam intervenção no Rio
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