
Mídia e intervenção

21/04/2018

Notícia na Folha de São Paulo diz que um assaltante foi morto em um tiroteio com a PM, no bairro 
de Botafogo no Rio. Segundo o jornal, a PM afirmou que o assaltante faz parte do grupo que 
assaltou o vereador Daniel Martins, algumas horas antes. Em mesma notícia, a Folha aponta o caso 
do assassinato da vereadora Marielle Franco, que foi morta dia 14 de Março e que continua sem 
solução.

Suspeito é morto após roubo a vereador no Rio 

Mídia e intervenção

20/04/2018

Matéria do Globo fala sobre mais uma edição da Operação Dínamo na Zona Norte do Rio, segundo 
jornal, as ações visam combater o roubo de carros e cita dados do ISP, que apontam que o crime de 
roubo de veículos bateu recorde no último mês.

Notícia do O Globo diz que ministro Jungmann afirmou que os 159 presos, na operação contra a 
milícia no Bairro de Santa Cruz, devem ser investigados independente de terem antecedentes 
criminais. Ainda, destaca que o ministro afirmou que o dinheiro para o gabinete de intervenção será 
liberado em breve.

Matéria do El País traz entrevista feita com Roberto Itamar, porta voz da intervenção federal no Rio
de Janeiro. O jornal aponta que faz dois meses, desde o início da intervenção e ainda se buscam 
resultados concretos da mesma. No El País diz que Itamar afirmou que a intervenção se divide em 
ações emergenciais e estruturantes, com objetivo, tanto de abaixar os índices de criminalidade, 
como de mexer nos planos de carreira e recuperar órgãos de segurança pública.

A matéria destaca a fala de Itamar que diz: “as pessoas são responsáveis pela sua própria segurança”
- segundo o jornal, ele coloca a responsabilidade na sociedade e tenta, com essa declaração, 
justificar alguns eventos em que pessoas inocentes acabaram sendo alvos de algumas operações. 
Sobre inteligência, Itamar aponta que existe uma guerra de informação e que, da mesma forma que 
os órgãos de inteligência estão atuando, os criminosos também estão. Segundo El País, o coronel 
Itamar ainda aponta que a intervenção tem observado queda em alguns índices de criminalidade e 
que em breve isso deve resultar numa mudança dos números oficiais da Secretaria de Segurança 
Pública. A matéria destaca que, de modo geral, ainda não há dados que apontam resultados 
positivos.

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/04/suspeito-e-morto-apos-roubo-a-vereador-no-rio.shtml


Polícia e Forças Armadas fazem blitzes no Méier e na
Tijuca, Zona Norte do Rio, para coibir assaltos

Para  Jungmann,  todos  os  159  presos  em  festa
precisam ser investigados

“As  pessoas  são  responsáveis  pela  sua  própria
segurança”, diz porta-voz da intervenção do Rio

Mídia e intervenção

19/04/2018

Matéria na Folha de São Paulo diz que desde o início da intervenção tem sido normal ver as tropas 
pelas ruas da Zona Sul do Rio de Janeiro enquanto na baixada já não se pode dizer o mesmo. Jornal 
aponta que o número de mortes na baixada é quase o dobro da capital, e que apesar de ter recebido 
algumas ações conjuntas não houve nenhuma ação significativa. Segundo o jornal, quando 
perguntado sobre os planos da intervenção para a Baixada Fluminense o gabinete de intervenção 
respondeu que a intervenção se daria em todo o estado do Rio. Matéria ainda destaca que alunos de 
Belford Roxo ficaram sem aula por conta de conflitos na região, que de acordo com a plataforma 
Fogo Cruzado, é a que mais sofreu aumento de tiroteios nos primeiros 100 dias de 2018.

Mais  violenta,  Baixada  fica  fora  da  vitrine  da
intervenção federal no RJ

Intervenção Federal

18/04/2018

Segundo a matéria do jornal O Globo, no primeiro mês da intervenção federal os roubos de carro e 
a pedestres atingiram os piores patamares. De acordo com a notícia veiculada, os dados 
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apresentados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), referentes a março, mostram que a ajuda 
federal para a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro não resultou na queda dos índices de 
criminalidade do estado.

De acordo com o Folha de São Paulo, a Baixada Fluminense, que tem quase o dobro da taxa de 
mortes violentas da capital, fica fora da vitrine da intervenção federal no Rio de Janeiro. O jornal 
paulistano destaca que, com a rara presença de militares, a região tem tido assaltos, disputas de 
facções e milícias. Ainda conforme a matéria, houve 22 operações conjuntas desde fevereiro, mas a 
região ainda não entrou no foco da intervenção federal.

No  primeiro  mês  da  intervenção,  roubos  de  carros,
cargas e a pedestres atingem os piores patamares

Mais  violenta,  Baixada  fica  fora  da  vitrine  da
intervenção federal no RJ 

Intervenção Federal

17/04/2018

Matéria do Portal UOL afirma a intervenção federal, dois meses depois de ser iniciada sai da fase de
planejamento e passa para a fase da atuação prática. Notícia do portal aponta que em levantamento 
feito no Diário Oficial foram nomeados mais de quarenta funcionários na Secretaria de Segurança e 
na Administração Penitenciária. Destaca negociação feita pela secretaria para a devolução de 
policiais militares que estavam emprestados para fazer a segurança da ALERJ e do TJ. O UOL 
ainda aponta que um levantamento feito pela organização Fogo Cruzado demonstra que não houve 
alterações no uso de armas de fogo e que isso pode ser resultado da presença efetiva das forças de 
segurança.

O jornal O Globo repercutiu entrevista do porta-voz do Gabinete de Intervenção Federal (GIF), 
Coronel Roberto Itamar, à Rádio CBN. Na reportagem, Itamar reconhece as dificuldades 
encontradas, mas aponta que alguns resultados positivos já podem ser sentidos e que, na medida em 
que os recursos comecem a ser liberados, haverá uma intensificação das ações do GIF.
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Após  2  meses,  intervenção  passa  da  fase  de
planejamento para ação, diz porta-voz

Policiamento  ostensivo  das  Forças  Armadas  não
apresentou resultados, diz porta-voz da intervenção

Intervenção Federal

16/04/2018

Segundo o jornal EXTRA, Vila Kennedy, modelo de intervenção federal, volta a sofrer com 
violência. Segundo a matéria, a comunidade da Vila Kennedy, volta a sofrer com a influência do 
tráfico de drogas. De acordo com o noticiado, moradores do local denunciam que bandidos 
voltaram a andar a noite armados pelas ruas da comunidade. 

De acordo com o jornal O Globo, Secretaria de Segurança chama de volta os 87 PMs cedidos à 
Assembleia Legislativa. Segundo a matéria, uma resolução publicada no Diário Oficial convoca os 
PMs a se apresentarem imediatamente ao comando da operação. Caso não cumpram a 
determinação, podem sofrer punições previstas no Código Penal Militar.

Segundo matéria publicada na revista EXAME, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luís 
Roberto Barroso, afirmou em simpósio organizados por alunos brasileiros em Harvard que 
intervenção militar “é um fantasma que nós nos livramos” e que os militares têm tido 
comportamentos exemplares desde a redemocratização. 

Jornal Extra destaca que o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, trata o 
caso de assassinato da Vereadora Marielle (PSOL) como raro por não haver relatos de ameaças. 
Ainda segundo a matéria, o ministro destacou que oito equipes policiais participam da investigação.

Modelo  da  intervenção  federal  na  segurança  do  Rio,
Vila Kennedy volta a sofrer com violência
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Secretaria  de  Segurança  chama  de  volta  87  PMs
cedidos à Assembleia Legislativa

Intervenção  militar  “é  um  fantasma  que  nós  nos
livramos”, diz Barroso

Jungmann:  Atuação  de  milícias  é  principal  hipótese
para assassinato de Marielle Franco

Intervenção Federal

15/04/2018

Segundo o jornal O DIA, no domingo (15/04) o presidente Michel Temer (MDB) reuniu-se com 
ministros no Palácio do Jaburu para discutir a situação da Síria e da segurança do Rio de Janeiro. 
Segundo a notícia, estiveram presentes os ministros Raul Jungmann, Eliseu Padilha, Sérgio 
Etchegoyen e o ex-ministro Henrique Meirelles.

Temer  discute  com  ministros  situação  na  Síria  e
segurança do RJ
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