
Mídia e intervenção

05/05/2015

Reportagem  do  jornal  Folha  de  São  Paulo  diz  que  dois  policiais  militares  foram
encontrados mortos  dentro de suas viaturas na manhã de sábado no Rio e que não
tinham marcas de tiro.  Folha aponta que a crise financeira no estado tem deixado as
viaturas da PM sem manutenção e que a suspeita é de que o escapamento de gás possa
ter vazado para dentro do carro. Na mesma notícia a Folha destaca a crise política e
econômica do estado do Rio e afirma que as viaturas novas recebidas pela PM no mês
passado tiraram nota zero em teste de segurança.

G1 apresenta matéria com moradores e presidente da associação de moradores da Vila
Kennedy que questionam a fala do presidente Temer sobre pacificação da comunidade e
afirmam  que  a  região  não  está  pacificada.  Matéria  destaca  que  a  presidente  da
associação aponta que as pessoas são favoráveis a presença do exército, porém cobra
ações no campo social.

Policiais  militares  são  encontrados mortos  dentro  de
viatura no Rio

Representante  da  Vila  Kennedy  questiona:  'O  que  é
pacificação para o nosso presidente?

Mídia e intervenção

04/05/2018

Matéria  publicada no portal  da revista  IstoÉ trata das ações do Ministério  Público de
fiscalização das condições técnicas dos batalhões da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro.  A reportagem aponta  que ainda não há uma definição de por  onde o MPRJ
iniciará  esta  atividade e  relata  que o  Gabinete  de Intervenção Federal  tem realizado
vistorias não apenas em batalhões, mas em outras estruturas de segurança pública do
estado.

O Portal G1 traz reportagem falando que apesar da extinção de metade das Unidades de
Polícia Pacificadora (UPPs), a ideia do Gabinete de Intervenção Federal é manter uma
política de policiamento de proximidade. De acordo com o Coronel Roberto Itamar, porta-
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voz  do  GIF,  não  haverá  uma  solução  genérica  já  que  cada  região  possui  a  sua
especificidade.

MP do Rio fará vistorias em batalhões da Polícia Militar

RJ continuará com tática de polícia de proximidade em
locais onde UPPs serão extintas 

Mídia e intervenção

03/05/2018

Segundo o Portal de Notícias UOL, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), voltou a fazer críticas à intervenção federal no Rio de Janeiro e defendeu a
unificação  das  polícias.  A  matéria  diz  que  segundo  ele,  a  unificação  deveria  ser
implementada, inicialmente, no âmbito das academias, sendo estendida posteriormente
para  as  corporações.  Ainda  segundo  a  matéria,  Maia  lamenta  a  situação  do  Rio  de
Janeiro e se disse preocupado com o uso dos recursos pelo governo estadual em um
momento que a produção de petróleo volta a crescer e, por consequência, aumenta a
arrecadação com royalties.

Segundo  ao  G1,  o  presidente  da  Câmara  dos  Deputados,  Rodrigo  Maia  (DEM-RJ),
determinou nesta quinta-feira (3) a instalação da comissão que deverá discutir a proposta
que limita o foro privilegiado a algumas autoridades. Ainda na matéria, o Artigo 60 da
Constituição diz  que a Carta não pode ser alterada enquanto estiver  em vigor algum
decreto de intervenção federal, como é o caso do Rio de Janeiro atualmente. Também de
acordo com a publicação do G1, Rodrigo Maia determinou que, enquanto a intervenção
no Rio vigorar, as PECs poderão tramitar na Casa, mas não poderão ser votadas pelo
plenário.

Segundo a Folha de S. Paulo, o Rio atingiu a marca de 40 policiais militares assassinados
neste ano, quando, na manhã desta quinta-feira (3), o capitão Stefan Cruz Contreiras, 36,
foi  morto em uma tentativa de assalto no bairro Pechincha,  zona oeste da capital  do
estado. Segundo o site, a morte do capitão da PM nesta quinta levou a uma incursão
policial  na Cidade de Deus, que resultou em tiroteio e levou ao fechamento da Linha
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Amarela. De acordo com a matéria, a ação teve ao menos quatro pessoas mortas e três
feridas, sendo uma delas um policial do Bope (Batalhão de Operações Especiais).

Com  decisão  do  STF,  Rodrigo  Maia  determina
instalação de comissão para discutir PEC do Foro

Estado do Rio tem 40º policial militar assassinado neste
ano

Mídia e intervenção

02/05/2018

Segundo o G1, a Advocacia-Geral da União (AGU) disse ao Supremo que a intervenção
no Rio de Janeiro é proporcional e constitucional. De acordo com o portal, a AGU enviou
um parecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) afirmando que a intervenção federal na
segurança  pública,  decretada  pelo  presidente  Michel  Temer,  respeitou  o  princípio  da
proporcionalidade e os requisitos constitucionais. Ainda segundo a matéria, essa foi uma
resposta direta a manifestação de inconstitucionalidade apresentada pelo PSOL.

O Globo destacou que dezoito barricadas de criminosos foram retiradas por militares nas
zonas  Norte  e  Oeste.  A matéria  repercutiu  o  balanço  apresentado  pelo  porta-voz  da
intervenção, coronel Carlos Cinelli,  que afirmou que essas operações têm por objetivo
abrir caminho para o patrulhamento da cidade e das vias expressas. Como destacado
pelo  jornal,  o  coronel  afirmou  que  a  “inteligência  já  levantou  grande  quantidade  de
obstáculos e ostensividade de criminosos. Então, é necessário fazer essa aquisição de
acessibilidade, como chamamos, para que as patrulhas possam circular”.

AGU  diz  ao  Supremo  que  intervenção  no  Rio  é
proporcional e constitucional
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Dezoito  barricadas  de  criminosos  são  retiradas  por
militares nas zonas Norte e Oeste

Mídia e intervenção

01/05/2018

Matéria  do  Uol  aponta  que  Forças  Armadas  e  polícia  iniciaram  operação  em  11
comunidades da Zona Oeste do Rio ao mesmo tempo. Segundo a notícia a intenção é de
levar para a Zona Oeste o trabalho que já está sendo feito na Zona Sul e Zona Norte do
Rio, derrubar barricadas e prender criminosos que tentarem impedir o trabalho das Forças
Armadas.  Matéria  destaca  que  o  Comando  Conjunto  e  a  Secretaria  de  Segurança
garantiram que  não  é  uma operação  como  a  da  Villa  Kennedy,  nem uma  ocupação
permanente e que 0 14ª Batalhão da PM depois de ter seus policiais treinados assumirão
a região. Uol afirma que essa nova operação inclui  cerco e estabilização das favelas,
além de revistas de veículos, pessoas e cumprimentos de alguns mandados de busca e
apreensão. 

Forças  Armadas  fazem  operação  simultânea  em  11
favelas do Rio de Janeiro

Mídia e intervenção

30/04/2018

Matéria do Extra diz que vereadores da câmara do Rio estão sendo pressionados a votar
projetos de Marielle Franco. Notícia diz que vereadores encontraram mais de 10 mil e-
mails pedindo para votarem sim na sessão extraordinária. Logo, o jornal Extra explica que
os  pedidos  vieram de  pessoas  que  participaram de  uma campanha  online  feita  pelo
mandato da vereadora junto com a ONG Meu Rio e com uma ferramenta de mobilização
feminista. Notícia indica que petição teve mais de 12 mil votos e que disparava e-mails
automáticos para os vereadores. Segundo a matéria, os projetos que serão votados visam
criar datas para o combate do racismo, da homofobia e criar políticas voltadas para as
mulheres, reintegração de jovens e auxílio a famílias de renda baixa.
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Vereadores do Rio são pressionados a aprovar projetos
de Marielle

Mídia e intervenção

29/04/2018

Notícia do G1 destaca fala de viúva do motorista Anderson que morreu no dia 14 de
março junto a vereadora Marielle Franco. Segundo o jornal, Aghata afirma estar tranquila
em relação à demora na investigação do caso, mas aponta que só vai se sentir segura
quando acharem os culpados. Diz ainda que o carro do marido de Anderson foi levado no
dia 14 de abril para nova perícia.

Viúva do motorista de Marielle Franco se diz confiante
no trabalho da polícia
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