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De acordo com o portal de notícias da Rede Bandeirantes, após um mês marcado por
operações  violentas  das  polícias,  moradores  das  comunidades  e  especialistas  em
segurança pública questionam o modelo das operações e a própria intervenção federal.

RJ: Especialistas questionam intervenção federal após
morte de estudante
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Matéria da Folha de São Paulo aponta que houve uma queda do número de armamentos
pesados apreendidos no Rio desde o início da intervenção, notícia diz que o número de
metralhadoras e fuzis apreendidos foi 37 por cento menor que em 2017. A notícia aponta
que segundo o Instituto de Segurança Pública o número de apreensões caiu nos últimos
três meses após o início da intervenção.

Reportagem da Revista Exame repercute a fala do governador do Rio de Janeiro, Luiz
Fernando Pezão. Para o mandatário fluminense, “seria uma loucura” a não continuidade
da atuação das forças armadas no enfrentamento do crime organizado. De acordo com o
governador, “se o vencedor da eleição quiser a prorrogação da intervenção federal, eu
peço imediatamente logo depois do resultado das eleições”.

Apreensão  de  armas  pesadas  no  RJ  tem queda  sob
intervenção federal

Pezão: É loucura próximo governador não prorrogar a
intervenção

https://exame.abril.com.br/brasil/pezao-e-loucura-proximo-governador-nao-prorrogar-a-intervencao/
https://exame.abril.com.br/brasil/pezao-e-loucura-proximo-governador-nao-prorrogar-a-intervencao/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/apreensao-de-armas-pesadas-no-rj-tem-queda-sob-intervencao-federal.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/apreensao-de-armas-pesadas-no-rj-tem-queda-sob-intervencao-federal.shtml
http://noticias.band.uol.com.br/noticias/100000919982/rj-especialistas-questionam-intervencao-federal-apos-mortes.html
http://noticias.band.uol.com.br/noticias/100000919982/rj-especialistas-questionam-intervencao-federal-apos-mortes.html
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Segundo matéria do portal Terra, General Braga Netto informou à Reuters que os índices
de criminalidade no Rio  de Janeiro  estão reagindo à atuação militar  e  a intervenção
federal não precisaria continuar no próximo governo se o plano estabelecido for cumprido.
O portal afirma que o General entregou ao presidente Temer um planejamento estratégico
que ficará como legado da gestão militar  na segurança pública do Rio. Matéria ainda
destaca que apesar de haver dados positivos a cidade tem vivido dias violentos, aponta a
morte do menino de 14 anos na Maré vítima de bala perdida e diz que as estatísticas
extraoficiais apontam para mais de 100 casos de balas perdidas somente neste ano.

Intervenção no RJ não precisa continuar, diz general
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De acordo com o jornal El País, operação na comunidade da Maré deixou sete mortos,
entre eles um jovem de 14 anos a caminho da escola, e causou pânico no Rio de Janeiro.
Segundo a matéria, em ações que contaram com rasantes de helicóptero blindado da
polícia, seis suspeitos, que segundo a Polícia Civil eram pessoas suspeitas, foram mortos
no interior da comunidade. A Polícia Civil informou que o objetivo era cumprir vintes e três
mandados de prisão, além de checar informações do setor de inteligência, destacou o
jornal.

Reportagem da Folha de São Paulo diz que o presidente Temer prevê uma publicação de
medida provisória  que ceda recursos das loterias federais  para o Fundo Nacional  de
Segurança Pública. Segundo a matéria, a medida causará prejuízo ao Fies em quase R$
1 bilhão e também afetará Saúde, Esporte e Cultura. 

Segundo o Portal G1, quase 9 mil armas foram destruídas pelo Exército numa cerimônia
realizada pela manhã nesta quarta-feira (20). Ainda sobre a matéria, parte das armas foi
apreendida em atividades criminosas, outras haviam sido entregues voluntariamente e
quase 2 mil foram recolhidas de batalhões da Polícia Militar por estarem obsoletas.

https://www.terra.com.br/noticias/brasil/entrevista-intervencao-no-rj-nao-precisa-continuar-se-plano-estrategico-for-mantido-diz-general,2d5bf27426ec92ef00d6c099bd421ee7udwh310n.html


Temer  prevê  tirar  R$  1  bi  do  Fies  para  financiar
Segurança Pública

Exército destrói quase 9 mil armas no RJ

Operações  deixam  6  mortos  e  levam  pânico  a
moradores de favelas do Rio
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De acordo com a Folha de São Paulo, as Forças Armadas, junto com a Polícia Rodoviária
Federal e a Polícia Militar organizaram pontos de bloqueio em rodovias de acesso ao Rio
a fim de amenizar os roubos de carga. Segundo a matéria, também há patrulhamento de
vias importantes no subúrbio do Rio, como a Avenida Brasil, o Arco Metropolitano, a BR-
465 e a RJ-101.

Segundo o UOL Notícias, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou em
entrevista que há dificuldade na conclusão do caso da vereadora Marielle Franco e que
equipes que estão na investigação tem conhecimento dos envolvidos no crime, porém
ainda trabalham no levantamento de provas para a apresentação de denúncias.

Ministro Jungmann aponta dificuldades para conclusão
de caso Marielle

https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/06/19/ministro-jungmann-aponta-dificuldades-para-conclusao-de-caso-marielle.htm
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2018/06/19/ministro-jungmann-aponta-dificuldades-para-conclusao-de-caso-marielle.htm
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,operacoes-levam-panico-a-moradores-de-favelas-do-rio,70002357904
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,operacoes-levam-panico-a-moradores-de-favelas-do-rio,70002357904
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/exercito-destroi-quase-9-mil-armas-no-rj.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/temer-preve-tirar-r-1-bi-do-fies-para-financiar-seguranca-publica.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/temer-preve-tirar-r-1-bi-do-fies-para-financiar-seguranca-publica.shtml


Com  2.200  militares,  Exército  faz  bloqueios  em
rodovias de acesso ao Rio
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Segundo  o  G1,  o  ex-deputado  estadual,  Domingos  Brazão,  prestou  depoimento  na
Delegacia de Homicídios sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes e
negou  conhecer  a  principal  testemunha  do  caso  que  aponta  o  miliciano  Orlando  da
Curicica e o vereador Marcelo Siciliano como responsáveis pelo crime. Ainda segundo a
matéria, as investigações vêm tomando novos rumos, pois como Brazão e Siciliano são
adversários políticos,  a  Delegacia de Homicídios vem investigando se a acusação da
testemunha não foi para envolver Siciliano no crime.

De acordo com a Folha de São Paulo, general Braga Netto, interventor federal para área
de segurança pública, vetou jornalistas em um evento no Rio de Janeiro. A matéria relata
que em evento na Câmara de Comércio Espanhola, no Museu do Amanhã, o interventor
federal pediu a organização que os jornalistas não fossem autorizados a acompanhar a
palestra. No entanto, Folha destaca que, segundo o Gabinete de Intervenção, o general
apenas pediu para que as normas estabelecidas previamente pela organização fossem
cumpridas. Ainda segundo a matéria, no dia 13, em um evento na Associação Comercial
do Rio, o general havia pedido para que a palestra não fosse registrado por câmeras.

Domingos Brazão nega conhecer testemunha no caso
da morte da vereadora Marielle Franco

General  interventor  na  segurança  veta  jornalistas  em
evento no Rio

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/general-interventor-na-seguranca-veta-jornalistas-em-evento-no-rio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/general-interventor-na-seguranca-veta-jornalistas-em-evento-no-rio.shtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/domingos-brazao-presta-depoimento-no-caso-marielle-nesta-segunda.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/domingos-brazao-presta-depoimento-no-caso-marielle-nesta-segunda.ghtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/com-2200-militares-exercito-faz-bloqueios-em-rodovias-de-acesso-ao-rio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/06/com-2200-militares-exercito-faz-bloqueios-em-rodovias-de-acesso-ao-rio.shtml
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Matéria  do  El  País  afirma que tiroteios  como o  ocorrido no morro  da Babilônia  e no
Chapéu Mangueira contribuem para a percepção de que a cidade do Rio de Janeiro
continua  violenta  apesar  da  Intervenção.  O  El  País  ainda  menciona  o  balanço  do
Observatório da Intervenção que indica que o número de tiroteios aumentou em 36 por
cento  nesse  período.  Também  destaca  pesquisa  do  Datafolha  do  final  de  março
apontando  que  naquela  época  apesar  de  76% dos  cariocas  apoiarem a  atuação  do
Exército, 71% diziam que o combate a violência continuava igual. O jornal afirma que os
dados da Secretaria de Segurança Pública apresentados pelo interventor Braga Netto
indicam melhoras em alguns índices, mas que outros continuam em níveis altos.

“Nada mudou”:  intervenção no Rio faz quatro meses
com plano, pouco dinheiro e resultados fracos

https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/16/politica/1529102451_719145.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2018/06/16/politica/1529102451_719145.html
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