
Mídia e intervenção

12/05/2018

De acordo com a BBC, porta-voz do Exército afirmou que a intervenção federal pretende
trazer  criminalidade a  “patamares suportáveis”.  Segundo a  notícia,  o  coronel  Roberto
Itamar afirmou que os objetivos vêm sendo perseguidos com planos e metas detalhados.
Ainda segundo a matéria, o coronel afirmou que o gabinete está sob pressão para mostrar
resultados, mas que as “ações estruturantes” que vêm sendo implementadas “demoram
mais tempo para produzir efeitos”.

Segundo  o  portal  de  notícias  UOL,  Rodrigo  Maia  rejeitou  a  ideia  de  suspender  a
intervenção  no  Rio  de  Janeiro.  Como  descrito  na  matéria,  Maia  criticou  a  ideia  do
presidente Michel Temer e afirmou que a ação federal no Estado do Rio de Janeiro é
necessária e está com o cronograma atrasado porque falta aprovar um projeto de crédito
para a estrutura administrativa sair do papel.

G1 destacou que após a reconstituição da morte de Marielle, polícia concluiu que apenas
uma rajada foi disparada contra o carro. Segundo a matéria, a polícia também confirmou
que submetralhadora foi usada pelo atirador após a reprodução simulada do crime e que
a  DH investiga  se  a  arma  foi  desviada  de  algum paiol  pertencente  a  uma  força  de
segurança do Estado do Rio de Janeiro.

Intervenção  federal  pretende  trazer  criminalidade  no
Rio a 'patamares suportáveis', diz porta-voz do Exército

Rodrigo Maia rejeita a ideia de suspender intervenção
no Rio

Reconstituição  da  morte  de  Marielle  leva  a  polícia  a
concluir  que apenas uma rajada foi  disparada contra
carro
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11/05/2015

Notícia da Folha de São Paulo diz que a defesa do ex-PM apontado como suspeito no
assassinato  da  vereadora  Marielle  Franco  e  de  seu  motorista  pediu  transferência  de
presídio.  Segundo  o  jornal,  o  advogado  que  está  defendendo  o  ex-policial  Orlando
Oliveira Araújo afirmou que ele está fazendo greve de fome com medo de ser envenenado
pela comida. A reportagem diz que o preso foi transferido para Bangu 1 um dia depois de
uma reportagem do Globo onde testemunha aponta o ex-PM como suspeito. Folha ainda
destaca  afirmação  feita  pelo  defensor  do  miliciano  de  que  ele  recebeu  uma ameaça
quando visitado por um delegado da Divisão de Homicídios em Bangu 1.

Reportagem do Portal UOL diz que reconstituição do assassinato da vereadora Marielle e
de seu motorista Anderson durou mais de cinco horas e que a polícia alternou entre tiros
sequenciais e rajadas de disparos de diferentes tipos de armas automáticas para testar a
hipótese da polícia de que a arma usada foi  uma submetralhadora. De acordo com a
notícia, o outro objetivo da ação era testar o grau de habilidade do assassino pois há uma
hipótese de que sejam pessoas com alto treinamento. UOL aponta que 200 PMs e 4
testemunhas teriam participado da simulação. Notícia destaca que apesar de delegado
não comentar sobre suspeitas de que o vereador Marcello Siciliano e ex-PM tenham sido
os autores  do  crime,  Jungmann confirma que  os  dois  homens  são investigados  pela
polícia e outras autoridades.

Ex-PM delatado no caso Marielle pede transferência de
presídio

Reconstituição  da  morte  de  Marielle  dura  5h,  tem
rajadas de tiros e isolamento.
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10/05/2015

O Portal UOL noticiou que o Rio Grande do Sul está compartilhando experiências na área
de segurança com o Gabinete de Intervenção Federal  do Rio com vistas a conhecer
melhor as iniciativas feitas pelo governo de lá. Segundo o UOL, o general Sinott,  que
comanda o Gabinete da Intervenção, afirmou existir semelhanças entre o Rio de Janeiro e
o Rio Grande do Sul no âmbito da Segurança.
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O Portal R7 noticia que general Braga Neto se reuniu com o presidente Temer pra uma
reunião com finalidade de avaliar a Intervenção Federal e teria dito ao presidente que sem
a liberação  da  verba  anunciada  os  resultados  ficariam comprometidos.  A reportagem
aponta que reunião ocorreu vinte e quatro horas após o Rio sofrer com novos confrontos
entre traficantes.

Gabinete de Intervenção Federal do RJ cumpre agenda
no RS

Braga Neto apela a Temer por verbas e cargos para a
intervenção
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09/05/2015

O Portal UOL destacou que foram feitas operações em rodovias e favelas pelas Forças
Armadas para combater o roubo de cargas no Rio de Janeiro. Segundo a matéria, as
ações foram planejadas pela intervenção federal do estado e mobilizaram 1550 militares,
140 policiais rodoviários federais e 150 policiais civis. Como destacado pelo portal, essa
modalidade de crime aumentou 23% entre os meses de fevereiro e março deste ano e
que  a  intervenção  federal  vem  pautando  suas  ações  com  base  em  informações  de
inteligência.  De  acordo  com  o  Portal  G1,  o  vereador  Marcello  Siciliano  chamou  de
“factoide” denúncia de testemunha à polícia sobre morte da vereadora Marielle Franco
(PSOL). Segundo a matéria, em entrevista coletiva, o vereador chamou de mentirosa a
acusação de seu envolvimento na morte da vereadora Marielle e do motorista Anderson
Gomes. O G1 ressaltou que a motivação do crime, de acordo com o depoimento, foi o
avanço de ações comunitárias de Marielle  em áreas de interesse da milícia  na Zona
Oeste. 

Forças  Armadas  fazem  operações  em  rodovias  e
favelas para combater roubo de cargas no Rio.
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Vereador  Marcello  Siciliano  chama  de  'factoide'
denúncia  de  testemunha  à  polícia  sobre  morte  de
Marielle Franco
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08/05/2015

Matéria no Jornal do Brasil diz que verba de 1,2 bilhões prometida pelo presidente Temer
não foi liberada porque esbarra em burocracias e falta de planejamento. Notícia aponta
que segundo o economista Gil Castelo Branco, uma busca no site do Tesouro Gerencial
mostra que só existe a dotação de 1,2 bilhão e não o empenho do montante que é o que
libera o dinheiro. Notícia menciona que o trabalho dos militares não tem aumentado a
segurança da população e que as ações foram limitadas.  Ainda,  o  jornal  aponta  que
Ministério do Planejamento, quando procurado para explicar porque o dinheiro ainda não
foi liberado, informou que os recursos foram destinados à Presidência da República que
seria responsável pelo empenho. 

Notícia do Portal G1 afirma que viatura do Exército foi atingida na Vila Kennedy, e que
segundo o CML, a bala atingiu o para-brisas, mas não feriu ninguém. CML ainda teria
informado que foi  possível identificar região de onde veio o disparo que acionou uma
equipe reserva para auxiliar na investigação. 

Viatura  do  Exército  é  atingida  por  disparo  na  Vila
Kennedy, Zona Oeste do Rio

Temer  promete  R$  1,2  bilhão  para  a  intervenção  e
entrega zero
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07/05/2015

Matéria do Estadão traz notícia apresentada no programa Domingo Espetacular da TV
Record que afirma que as balas disparadas contra Marielle Franco e seu motorista não
foram de pistola e sim de submetralhadora, armamento que no Rio é usado apenas por
forças policiais  especiais.  O Estadão  afirma que o  caso está  sendo  investigado  pela
Delegacia de Homicídios e que a suspeita é de que o crime foi ordenado por milicianos.
De  acordo  com o  Estadão,  a  perícia  falhou  em identificar  as  impressões  digitais  do
armamento que ficaram nos projéteis, errou em não ter os devidos cuidados com o carro
da vereadora, e em não fazer o exame de raio x nos corpos para identificar o trajeto das
balas. Matéria ainda destaca que a polícia não tem imagens do momento do crime porque
cinco câmeras da prefeitura que apontavam para o local  do crime foram previamente
desligadas.

Marielle foi morta por submetralhadora, e não pistola,
mostra reportagem da Record
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