
Mídia e intervenção

26/05/2018

De acordo com o jornal O Dia, o interventor federal afirmou que as forças de segurança
estão prontas para atuar. Matéria publicada no jornal destaca que decreto assinado pelo
presidente Michel Temer autoriza o emprego das Forças Armadas para o desbloqueio de
rodovias em manifestações de caminhoneiro.  Ainda como veiculado no O Dia, a nota
publicada pela assessoria de comunicação da intervenção federal salientou que as ações
concentram-se “garantia da segurança e na necessidade normalização do abastecimento
de  itens  básicos  para  a  população  e  do  sistema  de  transporte  público  nos  diversos
modais”.

Em matéria publicada no O Globo, o DETRO diz ter alertado o Gabinete de Intervenção
Federal  sobre  o  possível  colapso  dos  sistemas  de  ônibus  por  falta  de  combustível.
Conforme  destacado  na  matéria,  foi  preciso  ficar  com  suspender  parcialmente  o
funcionamento do sistema de BRT para que caminhões-tanque fossem escoltados para
abastecê-los.  Ainda segundo O Globo,  o secretário  de segurança quis reforçar  que o
ambiente é de tranquilidade e que o serviço de escolta não está sendo afetado.

Forças de segurança estão preparadas para atuar, diz
interventor

Detro diz ter alertado o gabinete de intervenção federal
sobre o possível colapso dos sistemas de ônibus por
falta de combustível

Mídia e intervenção

25/05/2018

O Jornal do Brasil repercutiu nota do Gabinete de Intervenção Federal sobre o emprego
das forças de segurança estaduais e um possível emprego das forças federais na greve
dos caminhoneiros. Como destacado na matéria, a PM já está escoltando os caminhões
necessários à manutenção de setores essenciais como saúde, transporte de produtos
químicos  para  tratamento  da  água  e  funcionamento  de  aeroportos.  Ainda  segundo  o
jornal,  o  interventor  federal,  General  Braga  Netto,  afirmou  que  as  providências
necessárias estão sendo tomadas.
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https://oglobo.globo.com/rio/detro-diz-ter-alertado-gabinete-de-intervencao-federal-sobre-possivel-colapso-dos-sistemas-de-onibus-por-falta-de-combustivel-22721844
https://oglobo.globo.com/rio/detro-diz-ter-alertado-gabinete-de-intervencao-federal-sobre-possivel-colapso-dos-sistemas-de-onibus-por-falta-de-combustivel-22721844
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De acordo com o jornal  O Globo,  o  interventor  federal,  General  Braga Netto,  estuda
instalar  gabinete  de  crise  no  Rio  de  Janeiro  para  observar  os  efeitos  da  greve  dos
caminhoneiros. Segundo o jornal, a informação foi passada pelo porta-voz do Gabinete de
Intervenção Federal (GIF), coronel Itamar. A matéria ainda destaca que, apesar da falta de
combustível, tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil informaram que o patrulhamento
ostensivo e o funcionamento das delegacias seguem normal em todo o estado. 

Portal de notícias G1 destaca que o governo publicou um decreto que autoriza o uso das
Forças Armadas para liberar rodovias. Como veiculado no portal, na noite de sexta (25),
em edição extra do Diário Oficial da União, foi publicado o decreto autorizando o uso das
Forças Armadas em todo o território  nacional,  para a desobstrução das vias públicas
federais. Ainda segundo o G1, o Ministério da Defesa afirmou que as Forças Armadas
“agem de forma episódica,  em área restrita  e  por  tempo limitado,  com o objetivo  de
preservar a ordem pública, a integridade da população e garantir o funcionamento regular
das  instituições”.  G1  também fez  referência  ao  Ministro  da  Segurança  Pública,  Raul
Jungmann, que avalia estudar o instrumento da “requisição de bens” como o objetivo de
normalizar o uso de veículos de empresas. 

Gabinete de Intervenção Federal diz que PM do Rio está
escoltando caminhões

Greve  de  caminhoneitos:  Interventor  Federal  Estuda
Instalar Gabinete de Crise no Rio

Governo publica decreto que autoriza uso das Forças
Armadas para liberar rodovias
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24/05/2018

Site  do  Exército  Brasileiro  destaca  a  realização  do  segundo  Fórum  de  Debates,  do
Observatório Militar da Praia Vermelha (OMPV), com o tema “100 dias da Intervenção
Federal”, que ocorrerá na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, no dia 29 de
maio. Como destacado na matéria, o OMPV tem realizado estudos com o objetivo de
contribuir para o debate acerca da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro

Notícia do portal de notícia G1, informa que o Estado do Rio de Janeiro quita nesta sexta
a última parcela do sistema de metas da Segurança. De acordo com o G1, dívida era de
R$ 11 milhões, entre pagamentos à policiais civis, policiais militares e aos servidores do
Instituto de Segurança Pública (ISP). Matéria destaca que 17.343 policiais e servidores do
ISP iriam receber o pagamento ao longo do dia (24).

FÓRUM SOBRE A SEGURANÇA PÚBLICA DO RIO DE
JANEIRO - 100 DIAS DA INTERVENÇÃO FEDERAL

RJ quita  nesta  sexta  a  última parcela  do sistema de
metas da segurança
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22/05/2018

De  acordo  com  o  G1,  o  Secretário  de  Segurança,  general  Richard  Nunes,  visitou
delegacias e batalhões em Campos e Macaé pela primeira vez desde que a intervenção
foi inciada. Segundo a matéria, Richard conversou com o comandante da região e os
delegados para  saber  as  necessidades deles,  analisando a  atuação das polícias  e o
alinhamento  da  segurança  pública  no  interior  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  com  a
intervenção federal.

Conforme a matéria publicada pelo UOL Notícias, um grupo formado por oito pessoas,
entre eles, dois militares do Exército, foi preso na noite de segunda-feira (21), na Baixada
Fluminense.  Segundo  a  matéria,  os  PMs relataram que  o  grupo  transportava  armas,
granadas e munição em um carro com placa clonada.

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/blog/edimilson-avila/post/2018/05/24/rj-quita-nesta-sexta-a-ultima-parcela-do-sistema-de-metas-da-seguranca.ghtml
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Segundo o G1, mais uma metralhadora como a que teria sido usada no assassinato de
Marielle Franco e Anderson Gomes sumiu do arsenal da Polícia Federal e outras cinco já
haviam sido dadas como desaparecidas pela Polícia Civil. De acordo com a matéria, a
Divisão de Homicídios investiga a atuação de outros políticos no crime, além do vereador
Marcello Siciliano.

Reportagem do G1 informa que o MPRJ obteve liminar que garantiu sua autonomia para
a atuação no caso do assassinato da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson
Gomes após a Procuradoria-Geral da República querer assumir a competência do caso,
revogando a portaria PGR/MPF nº224 que designava procuradores da República para o
acompanhamento de todos os atos pertinentes à investigação.

PM  prende  militares  do  Exército  que  transportavam
armas, granadas e munição, no Rio

Secretário de Segurança do RJ, general Richard Nunes,
visita delegacias e batalhões no interior

Submetralhadora como a que matou vereadora Marielle
sumiu de arsenal da PF
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21/05/2018

Segundo notícia publicada no site do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro,
agentes da Intervenção Federal terão aulas na ECG/TCE-RJ. Como veiculado pelo site,
na manhã do dia 21/05 as aulas do “Programa de capacitação em Administração Pública
com  foco  em  Controle  Interno  –  Intervenção  Federal  no  RJ”  foram  iniciadas.  Ainda
segundo as informações do TCE, o curso tem duração de 488 horas, é composto por 19
matérias e busca preparar civis e militares para aturarem no Gabinete de Intervenção
Federal.
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Em matéria,  Jornal do Brasil  destacou que Forças Armadas continuaram operação na
Praça  Seca.  Como  mencionado  pelo  jornal,  a  ação  envolveu  cerco,  estabilização
dinâmica da área e remoção de barricadas e que ao final da operação foram apreendidos
cinco fuzis, 17 pistolas, duas granadas, além de dezenas de celulares, alguns carros e
motos roubadas e uma quantidade de drogas ainda não contabilizada.

Agentes  da  Intervenção Federal  Terão  Aulas  na  ECG
TCE RJ

Forças Armadas continuam operação na Praça Seca
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20/05/2018

Segundo o Folha de São Paulo, a Polícia prendeu o chefe da milícia que atuava na zona
oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a matéria, agentes da Polícia Federal e Polícia
Civil  prenderam  na  manhã  de  domingo  um  dos  chefes  do  grupo  de  milicianos  que
atuavam na favela Bateau Mouche. Como destacado pelo Folha, Hélio Albino, conhecido
como Lica, é apontado como um dos líderes da milícia que se associou ao tráfico de
drogas na região da zona oeste.

Reportagem  do  EL  PAÍS  afirmou  que  Justiça  Militar  vai  julgar  morte  de  civil  em
intervenção federal. Como destacado pelo jornal,  Lei sancionada em outubro de 2017
passa a Justiça Militar casos de mortes provocadas por militares das Forças Armadas em
serviço. Ainda segundo o EL PAÍS, enquanto o ex-secretário considera normal e dentro do
esperado o julgamento de um militar  ser feito por outros militares,  a desembargadora
Ivana David avalia a lei como uma exceção.

Polícia prende chefe de milícia que atua na zona oeste
do Rio de Janeiro
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Justiça Militar vai julgar morte de civil em intervenção
federal, com base em lei de Temer
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