
Intervenção Federal

14/04/2018

Segundo o jornal O DIA, Gabinete de Intervenção Federal lançará campanha para que as
pessoas  não  comprem  produtos  de  origem  suspeita.  De  acordo  com  a  matéria,  a
campanha começará a circular pela cidade na última semana de abril e será veiculada em
jornais, bancas, metrô, trens, ônibus, outdoors, Tv aberta e fechada.

Como  relatado  pelo  jornal  O  Globo,  a  presidência  da  Alerj  não  cumpriu  prazo  para
devolver os PMs. Segundo a matéria, o prazo dado pelo secretário de Segurança Pública,
general Richard Nunes, para que 87 dos 146 PMs voltassem as devidas corporações,
terminou ao meio dia de sexta (13). Ainda segundo O Globo, o estado deverá convocar
esses PMs por meio de portaria. 

Gabinete de intervenção do Rio lança campanha

Presidência  da Alerj  não cumpre prazo para devolver
PMs e cancela reunião com interventor

Intervenção Federal

13/04/2018

Segundo o portal UOL notícias, o governo formalizou a nomeação do general Braga Netto
como interventor federal no Rio de Janeiro. Segundo a matéria, o Diário Oficial da União
(DOU) (dia 13) traz a nomeação do general no cargo de interventor federal na segurança
pública do Rio de Janeiro após dois meses de decretação da intervenção pelo presidente
Michel Temer. 

Jornal  Folha  de  São  Paulo  destaca  a  demora  no  caso  Marielle  (PSOL).  Segundo  o
noticiário  paulistano,  o  assassinato  de  Marielle  completa  1  mês  com  autores  ainda
desconhecidos.  Sendo  assim,  -destaca  a  matéria-,  acaba  o  prazo  de  30  dias  para
conclusão do inquérito. A principal linha de investigação, no entanto, é a de motivação
política. 

https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2018/04/5531408-gabinete-de-intervencao-do-rio-lanca-campanha.html
https://oglobo.globo.com/rio/presidencia-da-alerj-nao-cumpre-prazo-para-devolver-pms-cancela-reuniao-com-interventor-22590554
https://oglobo.globo.com/rio/presidencia-da-alerj-nao-cumpre-prazo-para-devolver-pms-cancela-reuniao-com-interventor-22590554


Governo  formaliza  nomeação  de  Braga  Netto  como
interventor federal no Rio

Assassinato de Marielle completa 1 mês com autores
desconhecidos

Intervenção Federal

12/04/2018

De acordo com o portal de notícias G1, o Gabinete de Intervenção Federal (GIF) iniciou o
treinamento de policiais militares do Rio de Janeiro. Segundo a matéria, foram realizados
treinamentos  para  aprimoramento  de  tiro  de  pistola  e  fuzil,  além  de  exercícios  de
montagem,  desmontagem e manutenção das armas,  tudo com o objetivo,  segundo o
coronel Carlos Cinelli,  de aprimorar e rever fundamentos da prática policial.  Conforme
mencionado na notícia, o treinamento inclui aulas teóricas e práticas e contará com um
rodízio de 80 a 100 PMs.

UOL Notícias  destacou  que  dos 153 presos pela  Polícia  Civil  do  Rio  de Janeiro  em
operação contra a milícia, somente 11 tinham ficha criminal. O portal relatou que para os
advogados que atuam no caso, grande parte estava apenas participando da festa. No
entanto, a juíza Amanda Ribeiro Alvez, ao manter a detenção dos suspeitos, destacou que
“Insta ressaltar que o fato de os custodiados não ostentarem anotações anteriores em sua
FAC [Ficha de Antecedentes Criminais] e/ou apresentar comprovante de residência fixa e
ocupação lícita, por si só não impede a decretação de e sua prisão preventiva, devendo o
magistrado  atentar  também para  as  circunstâncias  do  crime  e  sua  gravidade”.  Ainda
segundo a matéria, os detidos estão no Complexo de Gericinó e foram autuados pelos
crimes de associação criminosa e porte ilegal de arma.

Reportagem da BBC Brasil fala sobre como Vila Kennedy, escolhida como local teste para
as operações da intervenção federal, foi construída para receber pessoas removidas de
favelas nos anos 60. A BBC aponta que a Vila Kennedy era parte de um projeto de política
pública que visava a remoção de favelas da Zona Sul e Zona Norte do Rio, implantado
pelo então governador Carlos Lacerda.  Segundo o jornal,  a escolha da Vila  Kennedy
como projeto-piloto da intervenção causou uma “sensação de déjà-vu” nos moradores que
afirmam saber que a ação é política e que a atenção recebida será passageira. A matéria
destaca ainda a fala do Coronel Cinelli de que com a saída dos militares da região no final

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/04/assassinato-de-marielle-completa-1-mes-com-autores-desconhecidos.shtml
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do  mês  as  ações  de  patrulhamento  e  combate  ao  crime  organizado  ficarão  sob
responsabilidade da PM.

Gabinete de Intervenção Federal inicia treinamento de
PMs do Rio

De 153 presos pela Polícia Civil  do Rio em operação
contra milícia, somente 11 têm ficha criminal

Nascida  da  remoção  de  favelas,  Vila  Kennedy  vive
‘déjà-vu’ após virar bairro-piloto de intervenção no Rio

Intervenção Federal

11/04/2018

Em matéria publicada no G1, o presidente Michel Temer afirmou que a intervenção federal
não vai solucionar os problemas “da noite para o dia”. Segundo a matéria, em evento
realizado no Palácio do Planalto, o presidente Temer cumprimentou os novos generais
promovidos e comentou sobre a atual situação da intervenção federal. De acordo com o
presidente, "o fato é que a ação das Forças Armadas no Rio de Janeiro, em coordenação
estreitíssima com autoridades locais, já mostra resultados e confirma nossa convicção de
que  juntos  seremos  capazes  de  vencer  aqueles  que  perturbam  a  tranquilidade  e
ameaçam o futuro dos brasileiros". Após a cerimônia, o Secretário de Segurança Pública,
general Richard Nunes, deixou claro que é preciso ter um otimismo para o sucesso total
da missão, mas que já vê uma “melhora no estado de espírito das pessoas”.

O Portal UOL destacou que em cerimônia de apresentação dos novos Oficiais Generais, o
presidente Michel Temer afirmou que as Forças Armadas são de fundamental importância
para a Garantia da Lei e da Ordem no país. Segundo o portal de notícias, Temer não
poupou  elogios  às  Forças  Armadas,  e  afirmou  que  "temos  tido  mais  um  corajoso
testemunho  do  profissionalismo e  da  abnegação  dos  nossos  homens  e  mulheres  de
farda".

http://www.bbc.com/portuguese/brasil-43720716
http://www.bbc.com/portuguese/brasil-43720716
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/04/12/de-153-presos-pela-policia-civil-do-rio-em-operacao-contra-milicia-somente-11-tem-ficha-criminal.htm
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Ainda no UOL, o Ministro da Defesa, em solenidade no Palácio do Planalto, falou que
resultados da intervenção começarão a aparecer e que “a redução da criminalidade já
está presente”.

Intervenção federal  não vai  solucionar 'problemas'  na
segurança do Rio 'da noite para o dia', diz Temer

Todos sabem da contribuição dos nossos militares para
o Brasil, diz Temer

"Os resultados vão começar a aparecer", diz ministro
da Defesa sobre intervenção no Rio

Intervenção Federal

10/04/2018

Segundo a Agência Câmara Notícias, da Câmara dos Deputados, houve um encontro no
Ministério da Defesa, no dia 8 de abril, entre o interventor federal, general Braga Netto, e
comissões externas que acompanham a intervenção no Rio de Janeiro e o assassinato da
vereadora Marielle Franco (PSOL). A Câmara dos Deputados acompanha as ações da
intervenção por meio do Observatório Legislativo da Intervenção Federal na Segurança
Pública do Rio de Janeiro (Olerj) e de uma comissão externa. 

Comissões  externas  da  Câmara  encontram-se  com
interventor do Rio nesta tarde
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Intervenção Federal

09/04/2018

Segundo o jornal O Dia, o porta-voz do Gabinete de Intervenção, coronel Carlos Cinelli,
admitiu que o assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL) pode ter ligações com a
quadrilha conhecida como Liga da Justiça. Ainda segundo a matéria, o coronel afirmou
que “Os dados da investigação ainda são tratados no nível da Secretaria de Segurança. O
(comandante  da intervenção federal  no  Rio),  general  Braga Netto,  até  comentou que
houve avanços nessa última semana. Só o curso da investigação é que vai dizer; mas é
possível que haja alguma correlação entre a ação que resultou na prisão dos milicianos,
em Santa Cruz e o caso da vereadora Marielle”.

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o presidente Michel Temer (MDB) afirmou
que a intervenção federal  no Rio está dando certo.  Temer afirmou,  como descrito  na
matéria, que “esses últimos gestos do fenômeno interventivo da semana passada foram
precisos para o Rio e para o país.” Segundo o jornal, ele fazia referência aos últimos
acontecimentos,  como  prisão  de  milicianos  e  a  redução  nos  índices  relativos  de
criminalidade. No entanto, a intervenção ainda sofre pressão para que conclua o caso da
vereadora Marielle Franco (PSOL).

Polícia investiga poder político da milícia

Intervenção  federal  na  segurança  do  Rio  está  dando
certo, diz Temer

Intervenção Federal

08/04/2018

O Jornal Folha de São Paulo destacou a prisão de três membros das Forças Armadas na
operação contra milícia no Rio de Janeiro. Segundo a matéria, dentre os 149 presos na
operação  da  Polícia  Civil  do  RJ  estavam  dois  militares  do  Exército  e  um  militar  da
Aeronáutica. Como descrito na matéria, na tarde do dia 8, 142 presos deixaram a Cidade
da Polícia com destino ao complexo de Bangu. 

Segundo matéria do Extra, o porta-voz do CML, coronel Carlos Cinelli, afirmou que o setor
de  inteligência  das  Forças  Armadas  pode  ajudar  no  combate  às  milícias.  Segundo
divulgado pelo veículo de mídia, o coronel disse que “(A inteligência do Exército) pode ser

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/04/intervencao-federal-na-seguranca-do-rio-esta-dando-certo-diz-temer.shtml
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uma opção (no combate às milícias). Aliás, a área de inteligência não só do Exército, mas
da  Marinha  e  Aeronáutica  também,  já  está  trabalhando  em  perfeita  sintonia  com as
inteligências da Secretaria de Segurança e do Gabinete de Intervenção Federal.”

Três membros das Forças Armadas foram presos em
ação contra milícia no Rio

Inteligência  das  Forças  Armadas  pode  ajudar  no
combate às milícias, diz porta-voz do CML

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/04/tres-integrantes-das-forcas-armadas-foram-presos-em-acao-contra-milicia-no-rio.shtml
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