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UOL destacou, UPPs não vão acabar, mas metade das 38 UPPs (Unidades de Polícia
Pacificadora)  do  Rio  de  Janeiro  passarão  por  um  processo  de  reordenação  ou
fechamento durante a intervenção federal. De acordo com o portal, segundo fontes da
cúpula de intervenção, por trás das mudanças estão tentativas de resolver problemas de
planejamento  inadequado  e  falhas  na  cadeia  de  comando  da  Polícia  Militar,  diminuir
confrontos e até evitar “fogo amigo”.

Segundo  G1,  especialistas  acreditam  que  moradores  de  comunidades  sentirão  mais
impacto  com  redução  de  UPPs.  Segundo  a  notícia,  o  G1  ouviu  especialistas  em
segurança pública que avaliaram os possíveis cenários do estado após a decisão tomada
pelo Gabinete de Intervenção Federal. Na matéria, Ubiratan Ângelo disse acreditar que
“vai aumentar o tiroteio e confrontos armados na guerra do tráfico nas favelas.” Ignácio
Cano afirmou que "Na verdade, a redução das UPPs significa o fim progressivo delas, a
não ser que aconteça um milagre”. Já Ilona Szabó colocou que “A mudança no projeto
das UPPS é necessária no atual momento. Acho que é uma medida responsável. Tivemos
muitos retrocessos, e a gente precisa trabalhar conjuntamente para construir as soluções
agora.”

Matéria publicada no site da Advocacia Geral da União (AGU) afirmou que somente com a
cooperação entre instituições federais e estaduais a intervenção na área de segurança
pública no Rio de Janeiro será plenamente efetiva na diminuição dos índices de violência.
A declaração ocorreu durante palestra no Seminário Intervenção Federal na Segurança
Pública  no  Estado  do Rio  de  Janeiro  e  Operações de Garantia  da  Lei  e  da  Ordem,
promovido pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região, na capital fluminense.

Segundo o Folha de São Paulo, em 24 horas, Rio de Janeiro tem chacina em baile funk,
PMs mortos e bloqueio de rodovia com corpos. O jornal paulistano destacou que cinco
pessoas foram assassinadas em frente a um baile funk, em Duque de Caxias, dois PMs
foram mortos em ocorrências diferentes, na zona oeste e na Região dos Lagos, e dois
corpos de pessoas, que seriam vítimas de confronto com a polícia, foram usados para
bloquear a BR-101. Ainda como ressaltado na matéria, apesar da escalada de violência
no Rio de Janeiro, há outros Estados com patamares ainda piores.

UPPs não vão acabar: veja como será a estratégia de
segurança nas favelas do Rio

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/04/28/upps-nao-vao-acabar-veja-como-sera-a-estrategia-de-seguranca-nas-favelas-do-rio.htm
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De acordo com o portal de notícias UOL, intervenção quer padronizar escala da PM, mas
descanso e “bicos” geram incerteza em policiais. Como destacado pelo portal, essa é uma
tentativa  de  melhorar  a  eficiência  da  PM e  aumentar  sua  presença  nas  ruas.  Ainda
segundo a matéria, no início de abril em entrevista ao UOL, o secretário de Segurança
Pública  Richard  Nunes  afirmou  que  mudanças  de  escalas  de  trabalho  estão  sendo
estudadas e podem gerar aumento da produtividade dos policiais.

Gabinete de Intervenção federal entrega 147 novas viaturas operacionais à polícia militar
do  Rio  de  Janeiro.  Segundo  o  noticiário  do  Exército,  a  PMERJ  recebeu  147  novos
veículos do tipo Rádio Patrulha, de um total de 580 que serão incorporados aos Batalhões
de Polícia Militar de todo o Estado. O evento foi realizado no Monumento Nacional aos
Mortos  da  Segunda  Guerra  Mundial  (MNMSGM)  e  foi  coordenada  pelo  Gabinete  de
Intervenção Federal.

RJ:  intervenção  quer  padronizar  escala  da  PM,  mas
descanso e 'bicos' geram incerteza em policiais
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Segundo o portal de notícias G1, o Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro
decidiu acabar com metade das UPPs. A decisão foi tomada na manhã desta quinta (26)
em reunião do GIF com comandantes da PM. De acordo com a matéria, 19 unidades
deixarão de existir por decisão tomada com base em um estudo da PM. Além disso, o GIF
definiu que todos os PMs lotados nessas UPPs passarão a trabalhar para batalhões de
cada área.

Jornal O Globo publicou que, de acordo com o Observatório da Intervenção, do Centro de
Estudos  de  Segurança  e  Cidadania  (CESeC),  da  Universidade  Candido  Mendes,  a
violência piorou no Estado do Rio de Janeiro nos últimos 60 dias. Segundo a matéria, o
Observatório  comparou  os  dois  meses  anteriores  à  intervenção  com  os  dois  meses
posteriores, e foi feito um alerta para o aumento de chacinas após a intervenção federal.
Ainda segundo a notícia, o Observatório relatou que a intervenção federal não resolve os
problemas estruturais que se acumularam durante anos.

Jornal do Brasil destacou que o Gabinete de Intervenção Federal rebateu relatório sobre
ação militar no Rio de Janeiro. De acordo com a matéria, em nota, o GIF informou que
está “dedicado aos objetivos estabelecidos de diminuir progressivamente os índices de
criminalidade e fortalecer as instituições da área de segurança pública do Estado do Rio
de Janeiro”.

Gabinete  de  Intervenção  no  RJ  decide  acabar  com
metade das UPPs 

Relatório alerta para o aumento de chacinas após início
da intervenção federal
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De acordo com o portal de notícias G1, depois de dois meses de intervenção, chegou a
verba para a segurança pública do Rio de Janeiro. Segundo o veículo de mídia, foram 35
dias de espera e com março batendo índices históricos de violência. Entretanto, como foi
destacado na matéria, a prioridade é aplicar o dinheiro em processos de compra que já
foram licitados e que a intervenção também mira na recomposição do efetivo da Polícia
Militar.

G1 destacou que o Exército enviará 450 militares de Campinas e mais 5 cidades para
missão  na  intervenção  federal  no  Rio  de  Janeiro.  De  acordo  com  a  matéria,  o
Comandante  Militar  do  Sudeste  (CMSE)  confirmou  o  envio  de  aproximadamente  450
militares da 11° Brigada de Infantaria Leve de Campinas (SP). Como informado pelo G1, o
Comando Militar do Leste informou que o rodizio de tropas acontece, aproximadamente, a
cada 15 dias.

Segundo o Folha de São Paulo, Justiça mandou soltar 137 dos 159 presos em suposta
festa de milícia no Rio de Janeiro. De acordo com a matéria, a decisão que foi divulgada
nesta quarta-feira (25) atende a uma solicitação do Ministério Público. Como destacado
pelo jornal, a operação foi celebrada como o mais duro golpe contra o crime dado pela
intervenção federal na segurança pública do estado.

Depois de dois meses de intervenção, chega a verba
para segurança do RJ

Exército  envia  450  militares  de  Campinas  e  mais  5
cidades para missão na intervenção federal no Rio
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De acordo com o portal de notícias G1, estatísticas do Instituto de Segurança Pública
mostraram que o número de prisões caiu no primeiro mês de intervenção no Rio de
Janeiro. A matéria destacou que no mês de março ao mesmo tempo que o número de
prisões diminuíram, os índices de criminalidade no Estado do Rio de Janeiro aumentaram.

Segundo o Folha de São Paulo, Jungmann precisou rever a ameaça ao Rio de Janeiro de
segurar verba para a segurança pública. De acordo com o jornal, Jungmann preparou
uma carta aos governadores dos estados alegando impedir o repasse de verba para os
governos que não informassem os números sobre segurança pública, sistema prisional e
drogas referentes aos dois últimos anos. No entanto, destaca a matéria, como os recursos
são extraordinários, não podem ser bloqueados.

Jornal o Dia destacou que os recursos destinados a intervenção federal na segurança
pública  já  estão  disponíveis.  Segundo  a  matéria,  a  quantia  de  1,2  bilhão  chegou  ao
Gabinete de Intervenção Federal cerca de 30 dias após a decretação da medida pelo
presidente Michel Temer. No entanto, a matéria destaca que o dinheiro liberado é menor
do que o solicitado pelo general Braga Netto, interventor federal na área de segurança
pública. A solicitação inicial foi de 3,1 bilhões, contudo, como os recursos foram menores,
serão estuadas as prioridades.

Segundo o Correio Braziliense, Rio de Janeiro tem 77 denúncias de abusos cometido por
forças federais de segurança. De acordo com a matéria, o relatório feito pelo ObservaRio
informou que houve 77 denúncias de abusos por forças de segurança, desde Fevereiro.
Matéria destacou ainda que, em nota, o Gabinete de Intervenção Federal afirmou que “as
denúncias  serão  encaminhadas  para  a  devida  apuração  pelas  corregedorias  das
instituições.”

Número de prisões cai no primeiro mês de intervenção
no RJ, de acordo com dados do ISP
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Jungmann  revê  ameaça  ao  Rio  de  segurar  verba  da
segurança

Recursos da segurança disponíveis
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federais de segurança
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Matéria do jornal Valor destaca o contraponto entre as demandas de curto prazo e as
perspectivas de que os resultados da intervenção federal comecem a ser sentidos a partir
da implementação que começa a ser concluído. Ao ser questionado pelo jornal, o porta-
voz do Gabinete de Intervenção Federal,  Coronel  Roberto  Itamar,  ressaltou o caráter
gerencial  a  partir  das  ações  estruturantes  que  estão  sendo  implementadas.  Setores
contrários à intervenção criticam as perspectivas de maior letalidade tendo em vista a
presença mais ostensiva de forças de segurança nas ruas do estado.

Metas de longo prazo desafiam intervenção

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2018/04/24/interna-brasil,675953/denuncias-de-abusos-das-forcas-federais-no-rio-de-janeiro.shtml
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