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Matéria da Revista Veja traz detalhes sobre a operação das forças armadas no Complexo
do Chapadão e Pedreira, zona norte do Rio de Janeiro. De acordo com a reportagem,
mais de 5 mil homens foram empregados na ação, reforçando a premissa de mobilização
de massa para garantir o menor nível possível de fricção.

O Jornal Destak traz informação sobre o acompanhamento de denúncias de violações de
Direitos Humanos estabelecido entre o Gabinete de Intervenção Federal e o Ministério de
Direitos Humanos. O objetivo é delimitar prazos e estabelecer um fluxo de comunicação
entre os dois órgãos da administração federal que assegurem a conclusão dos processos
disciplinares.

Com 5.400 homens, Rio faz maior ação militar desde o
início da intervenção

Gabinete  de  Intervenção  terá  60  dias  para  concluir
apuração  de  denúncias  de  violação  aos  direitos
humanos
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O Tribunal de Contas da União (TCU) autorizou o Gabinete de Intervenção Federal (GIF)
a realizar contratações diretas durante a intervenção federal, desde que alguns requisitos
sejam contemplados,  destacou o  site  do  TCU.  Segundo a  informação,  a  consulta  foi
formulada pelo Interventor Federal na área de segurança pública, general Braga Netto, ao
destacar  necessidades  de  ações  emergenciais  de  curto  prazo  para  redução  da
criminalidade  no  Estado  e  a  recuperação  da  capacidade  operativa  dos  órgãos  de
segurança pública.  Os requisitos para que as contratações sejam feitas são:  (i)  estar
restrita  à  área  temática  abrangida  pelo  documento  que  decretou  a  intervenção;  (ii)
caracterização  da  urgência  que  acarreta  a  impossibilidade  de  se  aguardar  o  tempo
necessário a um procedimento licitatório regular e (iii) deverá ser explicitada a razão da
escolha do fornecedor ou executante e a justificativa do preço contratado.

https://veja.abril.com.br/brasil/com-5-400-homens-rio-faz-maior-acao-militar-desde-o-inicio-da-intervencao/
https://veja.abril.com.br/brasil/com-5-400-homens-rio-faz-maior-acao-militar-desde-o-inicio-da-intervencao/
http://www.destakjornal.com.br/cidades/detalhe/gabinete-de-intervencao-tera-60-dias-para-concluir-apuracao-de-denuncias-de-violacao-aos-direitos-humanos
http://www.destakjornal.com.br/cidades/detalhe/gabinete-de-intervencao-tera-60-dias-para-concluir-apuracao-de-denuncias-de-violacao-aos-direitos-humanos
http://www.destakjornal.com.br/cidades/detalhe/gabinete-de-intervencao-tera-60-dias-para-concluir-apuracao-de-denuncias-de-violacao-aos-direitos-humanos


Intervenção federal  no Rio de Janeiro poderá realizar
contratações diretas
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De acordo com o jornal Extra, o Gabinete de Intervenção Federal (GIF) entregou os 60
fuzis modelo AK-47 e AR-10 apreendidos no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão),
em  operação  conjunta  da  Delegacia  de  Roubos  e  Furtos  de  Cargas  (DRFC)  e  da
Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), no ano passado.
Segundo a matéria, a doação foi autorizada pela Diretoria de Fiscalização de Produtos
Controlados do Exército Brasileiro e faz parte das medidas promovidas pelo Gabinete de
Intervenção Federal.

Em matéria veiculada no UOL, as Forças Armadas e a polícia ocuparam os complexos de
favelas do Chapadão e da Pedreira, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã do dia
28. Segundo o portal de notícias, foi a maior operação desde que a intervenção federal no
Rio foi instituída. O Portal UOL também destacou que estiveram presentes na operação
cerca de 5400 militares das Forças Armadas, 80 policiais militares e 100 policiais civis,
com  o  objetivo  de  derrubar  barricadas,  cumprir  mandados  de  prisão  e  checar
antecedentes criminais. De acordo com a reportagem, segundo o Comando Conjunto, um
suspeito foi morto depois de atirar nas tropas.

Intervenção  federal  entrega  60  fuzis  apreendidos  no
Galeão para a Polícia Civil

Militares  ocupam favelas  do Chapadão e  da  Pedreira
em maior operação da intervenção no Rio.

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/06/28/militares-ocupam-favelas-do-chapadao-e-da-pedreira-em-maior-operacao-da-intervencao-no-rio.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/06/28/militares-ocupam-favelas-do-chapadao-e-da-pedreira-em-maior-operacao-da-intervencao-no-rio.htm
https://extra.globo.com/casos-de-policia/intervencao-federal-entrega-60-fuzis-apreendidos-no-galeao-para-policia-civil-22830337.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/intervencao-federal-entrega-60-fuzis-apreendidos-no-galeao-para-policia-civil-22830337.html
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/intervencao-federal-no-rio-de-janeiro-podera-realizar-contratacoes-diretas.htm
https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/intervencao-federal-no-rio-de-janeiro-podera-realizar-contratacoes-diretas.htm
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Notícia do Estadão diz que o Ministro da Defesa, General Joaquim Silva e Luna, defendeu
a continuidade da intervenção federal  no Rio mesmo com as críticas recentes que a
mesma tem recebido sobre a não redução dos índices de violência. Segundo a matéria,
durante uma feira de equipamentos de segurança que aconteceu na zona portuária do
Rio  o  ministro  apontou  que  a  diminuição  dos  índices  será  uma  consequência  da
intervenção. Matéria ainda destaca dados do aplicativo Fogo Cruzado apontam que o
número de tiroteios na Região Metropolitana do Rio aumentou. 

Ministro defende continuidade de intervenção no Rio
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Segundo portal  de notícias UOL, índices de criminalidade e violência aumentaram em
área laboratório da intervenção no Rio de Janeiro.  Portal  destacou que os índices de
roubos, furtos, mortes violentas e apreensões de drogas cresceram entre os meses de
fevereiro  e  maio.  Os  dados  apresentados  têm  como  fonte  o  Instituto  de  Segurança
Pública (ISP). No entanto, ainda como destacou o portal, os dados vão na contramão da
expectativa de moradores, no que concerne a presença das tropas federais. 

Mortes  violentas  e  roubos  aumentam  em  área
laboratório da intervenção no Rio.

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/06/25/mortes-violentas-e-roubos-aumentam-em-area-laboratorio-da-intervencao-no-rio.htm
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2018/06/25/mortes-violentas-e-roubos-aumentam-em-area-laboratorio-da-intervencao-no-rio.htm
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,ministro-defende-continuidade-de-intervencao-no-rio,70002372194
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Em matéria no Extra diz que o Gabinete da Intervenção Federal usará recurso de R$
1.132.000 liberados pelo juiz federal Marcelo Bretas para equipar a polícia civil. Segundo
o jornal, o material chegará em julho e será recebido por comissões mistas de peritos e
integrantes do Gabinete. 

Gabinete  de  Intervenção  Federal  usará  recursos
disponibilizados por Bretas para equipar Polícia Civil

https://extra.globo.com/casos-de-policia/gabinete-de-intervencao-federal-usara-recursos-disponibilizados-por-bretas-para-equipar-policia-civil-22822426.html
https://extra.globo.com/casos-de-policia/gabinete-de-intervencao-federal-usara-recursos-disponibilizados-por-bretas-para-equipar-policia-civil-22822426.html
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