
Mídia e intervenção

02/06/2018

De acordo com o G1, o 6º Batalhão de Infantaria Leve (6º BIL) do Exército Brasileiro em
Caçapava começará, a partir  de domingo (3),  a atuar na intervenção federal,  fazendo
parte da força tarefa Ipiranga, juntamente com militares de Pindamonhangaba, Barueri,
Valença e Osasco.

Segundo o Folha de São Paulo, a Polícia Militar afirma ter sido atacada a tiros enquanto
uma  viatura  da  UPP  passava  pela  praça  Dolomitas,  na  Vila  Kennedy,  iniciando  o
confronto. De acordo com a matéria, a Secretaria Municipal de Saúde confirma que cinco
pessoas foram baleadas e levadas a UPA, duas delas morreram.

Conforme  a  matéria  do  site  R7,  o  ex-policial  militar  Orlando  Oliveira  de  Araújo  foi
condenado a quatro  anos e  um mês de prisão por  posse ilegal  de  armas,  na  última
quarta-feira (30) pelo TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro). Segundo a matéria,
Orlando é suspeito de ter participado das mortes de Marielle Franco e seu motorista,
Anderson Gomes.

Exército envia 450 militares de Caçapava para missão
na intervenção federal no Rio

Tiroteio  deixa  dois  mortos  e  três  feridos  na  Vila
Kennedy, no Rio

Miliciano suspeito  no caso Marielle  é  condenado por
porte ilegal de arma

Mídia e intervenção

01/06/2018

Notícia  no  portal  UOL afirma  que  a  intervenção  tem  como  prioridade  a  compra  de
equipamentos novos para a PM já que a força está com infraestrutura comprometida.
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Destaca ainda que depois do impasse para definir qual seria o orçamento da intervenção,
os equipamentos novos devem demorar a chegar e alguns podem chegar até mesmo
depois da intervenção. De acordo com a matéria, a principal estratégia é concentrar as
compras nos órgãos federais sem precisar envolver diretamente setores do governo do
Rio.

Matéria no G1 indica que a polícia está apurando se submetralhadora apreendida em
ação contra a milícia em Itaguaí é a arma usada no assassinato da vereadora Marielle
Franco e de seu motorista Anderson. O portal aponta que segundo a investigação, a arma
é do mesmo modelo.

Tiroteios na Região Metropolitana do Rio crescem 87%
em maio em relação a 2017

A  Constituição  prevê  a  possibilidade  de  uma
intervenção militar?

Mídia e intervenção

31/05/2018

Notícia  no  portal  UOL afirma  que  a  intervenção  tem  como  prioridade  a  compra  de
equipamentos novos para a PM já que a força está com infraestrutura comprometida.
Destaca ainda que depois do impasse para definir qual seria o orçamento da intervenção,
os equipamentos novos devem demorar a chegar e alguns podem chegar até mesmo
depois da intervenção. De acordo com a matéria, a principal estratégia é concentrar as
compras nos órgãos federais sem precisar envolver diretamente setores do governo do
Rio.

Matéria no G1 indica que a polícia está apurando se submetralhadora apreendida em
ação contra a milícia em Itaguaí é a arma usada no assassinato da vereadora Marielle
Franco e de seu motorista Anderson. O portal aponta que segundo a investigação, a arma
é do mesmo modelo.
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Com  crise  financeira,  intervenção  quer  usar  PF  e
Exército para acelerar compra de equipamentos

Polícia  apura  se  submetralhadora  apreendida  em
Itaguaí foi usada na execução de Marielle

Mídia e intervenção

30/05/2018

Matéria no portal do jornal O Globo diz que suspeito no caso de Marielle Franco e do
motorista Anderson foi detido. Segundo o portal, Thiago Macaco foi preso na Zona Norte
do Rio e é acusado de matar Carlos Alexandre Pereira Maria que era o colaborador do
vereador Marcelo Siciliano. Segundo O Globo, Thiago foi citado no depoimento de uma
testemunha que afirmou que ele  está ligado ao chefe da milícia  da Boiuna.  O Globo
aponta ainda que os dois estariam envolvidos no assassinato da vereadora e do motorista
pois os trabalhos de Marielle estariam atrapalhando a atuação da milícia. Notícia destaca
que a testemunha aponta que Thiago clonou o carro usado no crime e que a polícia ainda
não conseguiu achar o carro que foi utilizado. De acordo com o portal, a polícia estaria
agora procurando os executores do crime.

Preso  suspeito  de  envolvimento  no  assassinato  de
Marielle Franco

Mídia e intervenção

29/05/2018

Folha de São Paulo destacou que reação de militares causa preocupação na cúpula do
governo.  Para  a  Folha,  oficiais  superiores  descartam  intervenção,  mas  temem  por
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simpatia da tropa a manifestantes. Ainda segundo a matéria, o governo de Michel Temer
(MDB) acompanha o movimento e um possível risco dos movimentos de protestos se
alastrarem pelo país, no entanto, a avaliação é atenuada por alguns oficiais generais mais
experientes

Temer  diz  que  não  há  risco  de  intervenção  militar  em  decorrência  da  greve  dos
caminhoneiros,  como  veiculado  pela  revista  Exame.  De  acordo  com  a  matéria,  em
entrevista a um pequeno grupo de jornalistas estrangeiros em um fórum de investimentos
em São Paulo, Temer afirmou que da “nota zero à possibilidade de intervenção militar”. A
Exame também repercutiu fala do presidente Temer quando se referia a outros setores do
governo, e segundo ele em conversa com “ todos os setores do governo, naturalmente
com o Ministério da Defesa, onde estão as Forças Armadas e, ao contrário, o que eu vejo
é o repúdio absoluto, dentro do Ministério da Defesa e das Forças Militares, de qualquer
tentativa de tentar impor a intervenção militar. 

Ministro  do  Gabinete  de  Segurança  Institucional,  Sérgio  Etchegoyen,  afirmou  que
intervenção militar é um “assunto do século passado”, segundo o portal de notícias G1.
Ainda segundo a matéria, Etchegoyen afirmou que é preciso entender os motivos para
chegar a uma situação na qual, parte da sociedade, enxerga a intervenção como uma
“solução razoável”. 

O portal de notícias G1 destaca que o Conselho de Ética da Câmara arquivou o processo
que pedia cassação do mandato do deputado Alberto Fraga (DEM-DF). Segundo o G1, o
processo foi  aberto  a pedido do PSOL após Fraga divulgar  notícias falsas nas redes
sociais  sobre a vereadora Marielle  Franco,  assassinada a  tiros em março deste ano.
Ainda na matéria, Fraga disse ter recebido o conteúdo de uma pessoa confiável e não
checou a informação antes de publicar.

Reação de militares a protesto causa preocupação na
cúpula do governo

Temer diz que não há risco de intervenção militar em
decorrência da greve

'Assunto  do  século  passado',  diz  ministro  sobre
pedidos de intervenção militar
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Conselho arquiva processo de deputado que divulgou
fake news sobre Marielle

Mídia e intervenção

28/05/2018

De acordo com o portal  de notícias  G1,  Ministério  Público  Federal  (MPF)  questionou
Gabinete  da  Intervenção  Federal  sobre  o  funcionamento  da  Refinaria  de  Duque  de
Caxias.  Segundo  a  matéria,  o  objetivo  foi  identificar  como estava  a  mobilização  dos
caminhoneiros  e  verificar  as  medidas  adotadas pelos  órgãos  estatais  para  garantir  o
acesso  ao  local.  Ainda  segundo  o  portal,  após  as  diligências,  um ofício  com alguns
questionamentos foi  expedido,  tendo  o  prazo  de 24 horas  para  o  interventor  federal,
general Braga Netto, responder as perguntas.

Site do Exército Brasileiro destaca dúvidas sobre a execução de um eventual sistema
único de Segurança Pública. Como informa a matéria retirada do Folha de São Paulo, o
projeto que cria o SUSP (Sistema Único de Segurança Pública) é considerado um avanço
por especialistas, mas deve apresentar dificuldades de execução. A matéria foi feita com
base no texto aprovado no Congresso e contou com análises de especialistas no tema.
Ainda como destacado, o projeto, que foi apresentado ainda em 2012, tramita lentamente
no Congresso, até que com a criação do ministério da Segurança Pública e a intervenção
federal  no RJ, o projeto foi  aprovado com urgência e agora só aguarda a sanção do
presidente Michel Temer (MDB).

MPF  questiona  Gabinete  da  Intervenção  sobre
funcionamento da Refinaria de Duque de Caxias

Criação de sistema único da Segurança Pública deixa
dúvidas sobre execução
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Mídia e intervenção

27/05/2018

Segundo o portal  de notícias G1, em 100 dias de intervenção federal, Rio de Janeiro
ainda não usou verba de R$ 1,2 bilhão e vê crimes aumentarem. Como publicado no
veículo  de  mídia,  a  intervenção  se  mantém  com  doações  de  empresários,  além  de
treinamento e equipamentos cedidos pelas Forças Armadas. G1 também fez referência
aos  11  índices  de  criminalidade  que  cresceram  e  que  vão  de  encontro  ao  que  o
presidente  Michel  Temer  declarou.  Além  disso,  G1  destacou  que  o  Gabinete  de
Intervenção Federal (GIF) pretende gastar parte dos 1,2 bilhão com logística, inteligência
e tecnologia

Em 100 dias da intervenção federal, RJ ainda não usou
verba de R$ 1,2 bilhão e vê crimes aumentarem
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