
Mídia e intervenção

19/05/2018

Segundo matéria veiculada pelo jornal O Globo, Gabinete da Intervenção Federal planeja
ações comunitárias após operações de segurança. O jornal repercutiu a fala do chefe do
setor de comunicação social do CML, que afirmou ser a “a segunda vez que militares das
Forças Armadas entram em comunidades e fazem uma ocupação plena em vielas, becos
e até na beira das matas. E a ideia é justamente fazer esse trabalho em apoio à Polícia
Militar,  no caso, o 18º Batalhão (Jacarepaguá). O impacto dessa operação ainda será
analisado, mas já podemos afirmar que cerca de 150 mil pessoas foram beneficiadas.
Ainda segundo a matéria, o militar também falou sobre a reclamação dos moradores de
danos em carros e motocicletas causados por blindados no acesso as comunidades.”

Matéria publicada no Portal UOL afirma que sete suspeitos de ligação com o tráfico de
drogas foram mortos no Rio de Janeiro,  segundo o Gabinete de Intervenção Federal
(GIF). De acordo com o UOL, os confrontos ocorreram no complexo do Lins e que um dos
mortos é o traficante Sérgio da Silva Júnior, conhecido como Da Russa. Ainda segundo a
matéria, o porta-voz da intervenção, coronel Carlos Cinelli, afirmou que ainda “há feridos
que foram levados ao hospital e o número de óbitos pode aumentar".

Gabinete  da  intervenção  planeja  ações  comunitárias
após operações de segurança

Sete suspeitos de ligação com o tráfico de drogas são
mortos no RJ, diz gabinete de intervenção

Mídia e intervenção

18/05/2018

De acordo com a matéria  publicada pelo Estadão,  os disparos de armas de fogo se
intensificaram no  Rio  de  Janeiro  no  mês  de  abril.  O  jornal  fez  referência  ao  estudo
produzido pela plataforma digital Fogo Cruzado. Conforme veiculado pelo Estadão, com
base em dados levantados pela plataforma, houve 2309 tiroteios ou disparos na Região
Metropolitana nos 3 meses após a intervenção, o que representa um aumento de 86%
nos registros de tiroteios/disparos em relação ao mesmo período do ano passado.

https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2018/05/19/sete-suspeitos-de-ligacao-com-o-trafico-de-drogas-sao-presos-no-rj-diz-gabinete-de-intervencao.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2018/05/19/sete-suspeitos-de-ligacao-com-o-trafico-de-drogas-sao-presos-no-rj-diz-gabinete-de-intervencao.htm
https://oglobo.globo.com/rio/gabinete-da-intervencao-planeja-acoes-comunitarias-apos-operacoes-de-seguranca-22698748
https://oglobo.globo.com/rio/gabinete-da-intervencao-planeja-acoes-comunitarias-apos-operacoes-de-seguranca-22698748


Segundo o portal de notícias G1, a Polícia Civil não informou sobre sumiço de armas à
CPI do Tráfico de Armas da Alerj, em 2015. De acordo com a matéria, a instituição sequer
abriu sindicância para apurar o desvio de cinco submetralhadoras MP5. Ainda segundo o
portal, policiais acreditam que esse tipo de metralhadora foi usada pelos criminosos que
mataram a vereadora Marielle Franco (PSOL).

Jornal do Brasil publica matéria afirmando que, de acordo com dados publicados pelo
Instituto de Segurança Pública (ISP), a chamada letalidade violenta, que engloba, além
das  mortes  em  ações  policiais,  os  homicídios,  roubos  seguidos  de  morte  e  lesões
corporais seguidas de morte, também cresceu no mês passado em relação a abril  de
2017: foram 592 casos ante 539, um aumento de 9,8%.

Violência  se  intensificou  no  Rio  após  intervenção
federal, diz estudo

Caso Marielle: Polícia Civil não informou sobre sumiço
de armas à CPI da Alerj

PM mata mais com intervenção

Mídia e intervenção

17/05/2018

De acordo com notícia veiculada pelo G1, após 3 meses, R$ 1,2 bi prometido para a
intervenção federal ainda não chegou. Conforme explica a matéria, liberação da verba
destinada  pelo  Governo  Federal  às  forças  de  segurança  dependia  de  votação  do
Congresso,  realizada  apenas  na  terça  (15).  O  Portal  G1  ainda  repercutiu  a  fala  do
Secretário de Estado de Segurança Pública, General Richard Nunes, que garantiu que as
forças de segurança já estão preparadas para colocar em prática ações planejadas tão
logo o dinheiro chegue.

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,violencia-se-intensificou-no-rio-apos-intervencao-federal-diz-estudo,70002314387
http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,violencia-se-intensificou-no-rio-apos-intervencao-federal-diz-estudo,70002314387
http://www.jb.com.br/rio/noticias/2018/05/18/pm-mata-mais-com-intervencao/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/caso-marielle-policia-civil-nao-informou-sobre-sumico-de-armas-a-cpi-da-alerj.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/caso-marielle-policia-civil-nao-informou-sobre-sumico-de-armas-a-cpi-da-alerj.ghtml


Segundo o G1, a intervenção federal completa três meses ainda sem dinheiro e com
índices de homicídio 9% maiores em abril, em relação ao mês de 2017, e com mortes
provocadas pela polícia em confrontos elevadas em 26%. Ainda segundo a matéria, os
comandantes  esperam  apresentar  números  melhores  quando  começarem  a  usar  o
dinheiro que foi a foi a principal promessa do governo federal.

Conforme publicado pelo portal de notícias G1, cinco submetralhadoras iguais às usada
para matar a vereadora Marielle Franco (PSOL) sumiram da polícia do Rio. De acordo
com a matéria, essas submetralhadoras sumiram do arsenal da Polícia Civil do Rio de
Janeiro em 2011 e são pouco usadas no Rio. Ainda segundo o portal, somente 17 foram
apreendidas com criminosos no estado.

Após 3 meses, R$ 1,2 bi prometido para a intervenção
federal ainda não chegou

Intervenção federal na segurança do RJ faz três meses
ainda sem dinheiro

Mídia e intervenção

16/05/2018

De acordo  com o  G1,  foi  divulgado  nesta  quarta-feira  (16)  que  após  três  meses  de
intervenção federal, o número de tiroteios e/ou disparos de armas de fogo aumentou na
região  metropolitana  do  Rio  de  Janeiro.  Segundo  a  matéria,  o  balanço  feito  pelo
laboratório de dados Fogo Cruzado registrou um aumento de 25% nesse período.

Segundo o site O Globo, o cargo de interventor federal deverá durar até junho de 2019,
apesar de a intervenção ter sua data de término para o dia 31 de dezembro do ano
presente.  Ainda  de  acordo  com  matéria,  a  decisão  foi  tomada  quando  o  Congresso
Nacional aprovou o Projeto de Lei 6/2018, enviado pelo presidente Michel Temer, que
também prevê a criação de 231 cargos comissionados, sendo 67 deles vinculados ao
gabinete do interventor federal, o general Walter Souza Braga Netto.

Conforme a matéria publicada pelo G1, o ex-policial militar 'Orlando da Curicica', suspeito
de chefiar milícia na Zona Oeste do Rio, prestou depoimento na Delegacia de Homicídios
nesta quarta-feira (16), em Bangu. Segundo a matéria, na saída da delegacia, o advogado

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/05/intervencao-federal-na-seguranca-do-rj-faz-tres-meses-ainda-sem-dinheiro.html
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/05/intervencao-federal-na-seguranca-do-rj-faz-tres-meses-ainda-sem-dinheiro.html
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/apos-3-meses-r-12-bi-prometido-para-a-intervencao-federal-ainda-nao-chegou.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/apos-3-meses-r-12-bi-prometido-para-a-intervencao-federal-ainda-nao-chegou.ghtml


do ex-PM afirma que Orlando está sendo "bode expiatório" no assassinato da vereadora
Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes.

Em 3 meses de intervenção, tiroteios aumentam 25% na
Região Metropolitana, diz Fogo Cruzado

Intervenção federal no Rio terá estrutura até junho de
2019

Caso Marielle:  'Orlando Curicica',  preso em Bangu,  é
ouvido por 4 horas por delegado

Mídia e intervenção

15/05/2018

De acordo com o portal de notícias G1, Congresso aprovou a criação de 231 cargos para
a intervenção federal no Rio de Janeiro e para o Ministério da Segurança. Segundo o G1,
dos cargos, todos comissionados, 67 serão alocados no gabinete do interventor e,  os
demais, para o Ministério. Ainda segundo a matéria, a contrapartida para a criação de
cargos foi a extinção de vagas no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) com um custo de R$ 43 milhões entre 2018 e 2019.

Segundo UOL Notícias, Vereadores do Rio de Janeiro ignoram caso Marielle e batem
boca sobre outras questões polêmicas. Como veiculado pelo portal, a Câmara Municipal
do Rio de Janeiro teve nesta terça-feira (15) a primeira sessão deliberativa depois de “O
Globo” receber denúncias sobre o envolvimento do vereador Marcello Siciliano e um ex-
PM  na  morte  de  Marielle  Franco.  Ainda  segundo  a  matéria,  não  houve  qualquer
comentário a respeito do colega citado na semana passada como possível mandante do
assassinato de Marielle, e o vereador Marcello Siciliano não compareceu à sessão.

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/caso-marielle-depoimento-de-orlando-curicica-a-delegado-dura-quatro-horas.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/caso-marielle-depoimento-de-orlando-curicica-a-delegado-dura-quatro-horas.ghtml
https://oglobo.globo.com/rio/intervencao-federal-no-rio-tera-estrutura-ate-junho-de-2019-22687468
https://oglobo.globo.com/rio/intervencao-federal-no-rio-tera-estrutura-ate-junho-de-2019-22687468
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/em-3-meses-de-intervencao-federal-tiroteios-aumentaram-em-25-na-regiao-metropolitana-diz-fogo-cruzado.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/em-3-meses-de-intervencao-federal-tiroteios-aumentaram-em-25-na-regiao-metropolitana-diz-fogo-cruzado.ghtml


Congresso  aprova  a  criação  de  231  cargos  para  a
intervenção  federal  no  Rio  e  para  o  Ministério  da
Segurança

Vereadores do Rio ignoram caso Marielle e batem boca
sobre Israel, "putaria" e exposição LGBT

Mídia e intervenção

14/05/2018

De acordo  com o  portal  de  notícias  G1,  estão  na  pauta  do  Congresso  projetos  que
preveem recursos para a criação de 67 cargos e funções para o Gabinete de Intervenção
Federal. Ainda segundo a notícia, a proposta também prevê verba para outros 164 cargos
a serem preenchidos preferencialmente na área de segurança.

Em matéria o UOL notícias destacou que a Justiça mandou ex-PM investigado em morte
de Marielle para o presídio de segurança máxima. Segundo o portal, a Justiça acatou um
pedido feito pelo Ministério Público fluminense, a pedido do advogado do ex-PM Orlando
Oliveira de Araújo, conhecido como Orlando de Curicica, que se encontrava preso em
Bangu 1

Cargos  para  intervenção  no  Rio  e  alterações  no
Cadastro  Positivo  seguem  na  pauta  do  Congresso
nesta semana

Justiça manda ex-PM investigado em morte de Marielle
para presídio de segurança máxima

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/05/14/justica-manda-ex-pm-investigado-em-morte-de-marielle-para-presidio-federal.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/05/14/justica-manda-ex-pm-investigado-em-morte-de-marielle-para-presidio-federal.htm
https://g1.globo.com/politica/noticia/cargos-para-intervencao-no-rio-e-alteracoes-no-cadastro-positivo-seguem-na-pauta-do-congresso-nesta-semana.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/cargos-para-intervencao-no-rio-e-alteracoes-no-cadastro-positivo-seguem-na-pauta-do-congresso-nesta-semana.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/cargos-para-intervencao-no-rio-e-alteracoes-no-cadastro-positivo-seguem-na-pauta-do-congresso-nesta-semana.ghtml
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/05/15/vereadores-do-rio-ignoram-denuncia-contra-siciliano-e-batem-boca-sobre-israel-e-exposicao-lgbt.htm
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2018/05/15/vereadores-do-rio-ignoram-denuncia-contra-siciliano-e-batem-boca-sobre-israel-e-exposicao-lgbt.htm
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/congresso-aprova-mudar-a-lei-orcamentaria-para-criar-cargos-para-a-intervencao-federal-no-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/congresso-aprova-mudar-a-lei-orcamentaria-para-criar-cargos-para-a-intervencao-federal-no-rio.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/congresso-aprova-mudar-a-lei-orcamentaria-para-criar-cargos-para-a-intervencao-federal-no-rio.ghtml


Mídia e intervenção

13/05/2018

De acordo com a matéria publicada pela Folha de São Paulo, Diego Augusto Ferreira, de
25 anos, foi morto na noite de sábado (12), sendo esta a primeira morte provocada por
um militar do Exército desde o início da intervenção federal na segurança pública do Rio
de Janeiro. Ainda segundo a matéria, o Comando Militar do Leste comunicou que Diego
tentou furar o posto de bloqueio e controle do Exército e foi atingido por tiros.

Segundo o UOL Notícias, familiares e amigos do jovem que foi morto ao furar o bloqueio
militar afirmam que o mesmo não parou na blitz porque não tinha carteira de habilitação e
que a moto seria emprestada. De acordo com a matéria, autoridades do Exército irão
investigar se o veículo era roubado.

Conforme a publicação feita pelo G1, após 60 dias do assassinato de Marielle Franco e
seu motorista, o que no início eram diferentes linhas de investigação, agora se reúnem
em um único caminho a seguir para a chegada dos responsáveis do crime. Segundo a
matéria, os investigadores não têm dúvidas sobre o envolvimento de políticos, milicianos,
policiais e ex-policiais com o crime. 

Rio tem 1ª morte provocada por militar desde início da
intervenção federal

Exército investigará se jovem morto ao furar bloqueio
no Rio pilotava moto roubada

Caso Marielle: 60 dias depois, polícia não tem dúvidas
da participação de milicianos

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/caso-marielle-60-dias-depois-policia-nao-tem-duvidas-da-participacao-de-milicianos.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/caso-marielle-60-dias-depois-policia-nao-tem-duvidas-da-participacao-de-milicianos.ghtml
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/05/13/exercito-investigara-se-jovem-morto-ao-furar-bloqueio-no-rio-pilotava-moto-roubada.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/05/13/exercito-investigara-se-jovem-morto-ao-furar-bloqueio-no-rio-pilotava-moto-roubada.htm
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/rio-registra-1o-morte-provocada-por-militar-desde-inicio-da-intervencao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/05/rio-registra-1o-morte-provocada-por-militar-desde-inicio-da-intervencao.shtml

	Mídia e intervenção
	19/05/2018

	Gabinete da intervenção planeja ações comunitárias após operações de segurança
	Sete suspeitos de ligação com o tráfico de drogas são mortos no RJ, diz gabinete de intervenção
	Mídia e intervenção
	18/05/2018

	Violência se intensificou no Rio após intervenção federal, diz estudo
	Caso Marielle: Polícia Civil não informou sobre sumiço de armas à CPI da Alerj
	PM mata mais com intervenção
	Mídia e intervenção
	17/05/2018

	Após 3 meses, R$ 1,2 bi prometido para a intervenção federal ainda não chegou
	Intervenção federal na segurança do RJ faz três meses ainda sem dinheiro
	Mídia e intervenção
	16/05/2018

	Em 3 meses de intervenção, tiroteios aumentam 25% na Região Metropolitana, diz Fogo Cruzado
	Intervenção federal no Rio terá estrutura até junho de 2019
	Caso Marielle: 'Orlando Curicica', preso em Bangu, é ouvido por 4 horas por delegado
	Mídia e intervenção
	15/05/2018

	Congresso aprova a criação de 231 cargos para a intervenção federal no Rio e para o Ministério da Segurança
	Vereadores do Rio ignoram caso Marielle e batem boca sobre Israel, "putaria" e exposição LGBT
	Mídia e intervenção
	14/05/2018

	Cargos para intervenção no Rio e alterações no Cadastro Positivo seguem na pauta do Congresso nesta semana
	Justiça manda ex-PM investigado em morte de Marielle para presídio de segurança máxima
	Mídia e intervenção
	13/05/2018

	Rio tem 1ª morte provocada por militar desde início da intervenção federal
	Exército investigará se jovem morto ao furar bloqueio no Rio pilotava moto roubada
	Caso Marielle: 60 dias depois, polícia não tem dúvidas da participação de milicianos

