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1- Intervenção federal no Rio de Janeiro I: ações sociais foram desenvolvidas 
pelas Forças Armadas em comunidade da cidade do Rio de Janeiro 

De acordo com os periódicos Correio Braziliense, Folha de S. Paulo e O Estado 
de S. Paulo, as Forças Armadas realizaram ações sociais na comunidade Vila 
Kennedy, no dia 17/03/18. A atividade envolveu assistência médica e opções de 
lazer aos moradores da região. Segundo O Estado, o interventor federal, general 
Walter Souza Braga Netto, esteve no local, mas evitou conceder declarações. O 
Correio informou que houve ação comunitária para a emissão de documentos e 
orientação jurídica. Em relação à comunidade, segundo a Folha, apesar das 
ações de policiamento ostensivo, observou-se a manutenção da insegurança em 
regiões. Segundo o periódico, os militares das Forças Armadas acreditam que a 
situação está “estabilizada” e consideram a comunidade como uma experiência a 
ser replicada em outros bairros da cidade do Rio de Janeiro. (Correio Braziliense 
– Brasil – 18/03/18) 
 

 

2- Intervenção federal no Rio de Janeiro II: assassinato de vereadora gerou 
debate 

De acordo com os periódicos Correio Braziliense e Folha de S. Paulo, o 
comandante do Exército, general Eduardo Villas Boas, destacou a importância e 
reforçou a necessidade da intervenção federal na segurança pública do estado do 
Rio de Janeiro, após o assassinato da vereadora Marielle Franco do Partido 



Socialismo e Liberdade (PSOL-RJ), morta à tiros dentro de um carro no dia 
14/03/18. Sobre o assunto, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e o 
ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Sérgio 
Etchegoyen, negaram a possibilidade de enfraquecimento da intervenção federal 
em razão do assassinato da vereadora. Segundo Etchegoyen, a intervenção 
federal foi a única alternativa que “sobrou” para solucionar os problemas de 
segurança pública no Rio de Janeiro. Em contrapartida, editorial do periódico 
Correio Braziliense afirmou que a ação criminosa abalou a intervenção federal e 
fortaleceu o discurso dos que se opõem à atuação das Forças Armadas no Rio de 
Janeiro. Conforme o editorial, a morte da vereadora afrontou “a ação dos 
militares, recém-chegados ao comando da segurança pública no Rio de Janeiro”. 
Em coluna opinativa à Folha, o colunista Vinícius Mota, afirmou que a intervenção 
tinha o propósito de recuperar a popularidade do presidente da República Michel 
Temer. Segundo Mota, mesmo com o apoio da população à intervenção, com a 
morte da vereadora, o plano do presidente foi frustrado. O colunista Leandro 
Colon defendeu que o governo não fez um planejamento “decente e prévio” da 
intervenção, e, o assassinato de Marielle, “constrange e pressiona” o presidente. 
Em entrevista ao O Estado, o interventor do Rio de Janeiro, general Walter Souza 
Braga Netto, declarou que o assassinato da vereadora reforça o objetivo da 
intervenção de “reduzir a criminalidade e fortalecer os órgãos de segurança 
pública”, afirmando que nomeou uma equipe para investigar o crime. Braga Netto 
relembrou que a intervenção é “gerencial” e que não pretende privilegiar a 
presença de tropas na rua. Segundo o periódico Folha de S. Paulo, a intervenção 
federal no estado do Rio de Janeiro relembrou erros cometidos por militares em 
outras operações. A Folha relatou o caso de Vitor Santiago Borges, de 32 anos, 
que ficou paraplégico após ser acertado por uma bala de fuzil, disparada por um 
cabo do Exército em fevereiro de 2015, no Complexo da Maré. Ademais, de 
acordo com os periódicos, a morte de Franco reacende a discussão sobre um 
maior controle de armamento. De acordo com a Folha, das “5 armas mais 
utilizadas pelo crime no estado de SP, 4 eram produzidas pela Taurus. Quase 
70% das armas utilizadas pelo crime no país são de fabricação nacional”, sendo a 
Taurus financiadora de campanha de deputados pró-armamentistas. Em coluna 
ao Correio, o jornalista Leonardo Cavalcanti afirmou que a flexibilização do 
Estatuto de Armamento pode causar mais mortes do que a defesa do “cidadão de 
bem”.  (Correio Braziliense – Política – 17/03/18; Correio Braziliense – Opinião – 
17/03/18; Correio Braziliense – Política – 19/03/18; O Estado de S. Paulo – 
Metrópole – 19/03/18; Folha de S. Paulo – Cotidiano – 17/03/18; Folha de S. 
Paulo – Opinião – 19/03/18; Folha de S. Paulo – Cotidiano – 19/03/18) 
 

 

3- Intervenção federal no Rio de Janeiro III: debates 

Em coluna opinativa para a Folha de S. Paulo, Claudia Trindade e Gabriela 
Buscácio, professoras de história, Lia Rocha, professora de sociologia, e Daniela 
Fichino, advogada, afirmaram que a intervenção federal no setor de segurança 
pública do estado do Rio de Janeiro consiste em um “total desrespeito às 
atribuições constitucionais” das Forças Armadas. De acordo com as autoras, a 
iniciativa federal “radicalizou ainda mais os ataques à democracia e aos direitos 
civis, políticos e sociais”. Em coluna para a Folha, o jornalista Elio Gaspari afirmou 
que a “execução” de Marielle Franco e Anderson Gomes foi “uma mensagem da 
bandidagem pública e privada ao general [Walter Souza] Braga Netto”. Gaspari 



acrescentou que “quando o dilema é ter medo do bandido ou da polícia, não faz 
diferença temer a um ou a outra”. Segundo o jornalista, a intervenção federal no 
estado do Rio de Janeiro foi iniciada como um “exercício demófobo” em razão da 
ameaça de buscas, apreensões e capturas coletivas em comunidades da capital 
do estado. Em artigo para a Folha, o escritor Antonio Prata destacou a afirmação 
do comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, sobre a necessidade de 
proteção jurídica aos militares convocados para a intervenção federal, como forma 
de evitar o “risco de surgir uma nova Comissão da Verdade”. De acordo com 
Prata, a inconclusão na investigação do assassinato de Marielle e Anderson 
beneficia “aqueles que, em nome da lei, agem fora da lei — e não querem 
comissões metendo o nariz”. Segundo a Folha, no dia 21/03/18, durante reunião 
do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o presidente da República, 
Michel Temer, disse que “a presença do interventor e das Forças Armadas “ é um 
“conforto para a população”, além de causar “impacto no banditismo”. (Folha de S. 
Paulo – Cotidiano – 18/03/18; Folha de S. Paulo – Opinião – 18/03/18; Folha de S. 
Paulo – Cotidiano – 22/03/18; O Estado de S. Paulo – Espaço Aberto – 23/03/18) 
 

 

4- Presença de militares em Ministérios é discutida 

De acordo com o periódico Correio Braziliense, o Ministério da Defesa está cada 
vez mais militarizado, tendo altos cargos, como o de ministro, ocupados por 
militares. O general Joaquim Silva e Luna, atual ministro da Defesa, declarou já 
ter enviado para o Ministério do Planejamento um estudo neste sentido, propondo 
uma carreira civil de analista de defesa no Ministério. Questionado acerca do 
motivo do elevado número de militares na pasta, Silva e Luna respondeu que 
“Porque senão não funciona”. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional 
(GSI), general Sérgio Westphalen Etchegoyen, por sua vez, afirmou que todas as 
funções que exerce estão de acordo com o organograma do GSI. Segundo o 
jornal, o general Etchegoyen é uma figura central nesta retomada de 
protagonismo dos militares na política, relembrando sua presença no governo do 
Partido dos Trabalhadores (PT), no qual foi assessor de Planejamento do 
Ministério da Defesa e participou da elaboração da Estratégia Nacional de Defesa. 
Segundo o periódico, o general “é refém do passado”, referindo-se à presença do 
nome de seu pai, Leo Etchegoyen, no relatório da Comissão Nacional da 
Verdade. Em entrevista, Etchegoyen declarou que não há protagonismos e 
reforçou seu papel secundário nas decisões da Esplanada. (Correio Braziliense – 
Política – 19/03/18) 
 

 

5- Intervenção federal no Rio de Janeiro IV: governo realizou repasse de 1 bilhão 
de reais para custear a intervenção  
De acordo com os jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo, o ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou que o governo federal planeja uma medida 
provisória para criar “crédito extraordinário para segurança pública do Rio”. 
Conforme a Folha, o dinheiro que será usado virá da “reoneração da folha de 
pagamento”. Segundo o periódico Correio Braziliense, o presidente da República, 
Michel Temer, no dia 19/03/18, durante o Fórum Mundial da Água, que ocorreu na 
capital federal Brasília, afirmou que o governo disponibilizaria entre 600 e 800 
milhões de reais para a segurança do estado do Rio de Janeiro. Segundo o 
Correio, o interventor federal na segurança pública do Rio de Janeiro e general do 



Exército, Walter Souza Braga Netto, informou que há um déficit orçamentário na 
área de 3,1 bilhões de reais, sendo 1,6 bilhão provenientes de dívidas de anos 
anteriores, e cerca de 1,5 bilhão de reais previstos para ações ainda este ano. O 
jornal O Estado, entretanto, afirmou que 600 milhões de reais é o valor de dívidas 
já existentes, 1 bilhão é o déficit referente às despesas com pessoal e 1,5 bilhões 
de reais são destinados às ações no ano de 2018. As informações levantadas por 
Braga Netto foram disponibilizadas para 24 parlamentares, incluindo deputados 
que acompanham o andamento da intervenção federal. Conforme o periódico, na 
noite do dia 19/03/18, Temer alterou o valor que será disponibilizado para 1 bilhão 
de reais. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do partido Democratas 
(DEM-RJ), o Estado brasileiro pode arrecadar até 1,5 bilhões de reais em 
recursos provenientes da reoneração da folha de pagamentos, caso a reforma da 
previdência seja aprovada. Segundo o Correio, a estratégia foi confirmada pelo 
ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em entrevista à Central Brasileira de 
Notícias (CBN): “aguardamos que seja aprovado o projeto para gerar fonte de 
recursos inclusive para a segurança do Rio de Janeiro”. De acordo com o jornal, 
articuladores governistas defendem que o atrelamento da intervenção federal no 
estado do Rio de Janeiro ao projeto de reoneração da folha ajudará na aprovação 
da reforma da previdência. Conforme a Folha, em reunião entre Temer e os 
ministros da Secretaria-Geral, Moreira Franco, da Justiça, Torquato Jardim, da 
Segurança Pública, Raul Jungmann, da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do Gabinete 
de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, foi debatido o envio recursos 
complementares para Ministério Extraordinário da Segurança Pública. (Correio 
Braziliense – Política – 20/03/18; Correio Braziliense – Política – 22/03/18; Folha 
de S. Paulo – Cotidiano – 19/03/18; Folha de S. Paulo – Cotidiano – 20/03/18; O 
Estado de S. Paulo – Metrópole – 19/03/18; O Estado de S. Paulo – Metrópole – 
20/03/18) 
 

 

6- Intervenção federal no Rio de Janeiro V: Exército deixará de atuar na Vila 
Kennedy 

Segundo o periódico Folha de S. Paulo, após atuar por um mês na Vila Kennedy, 
na cidade do Rio de Janeiro, o Exército desocupará a comunidade, havendo a 
substituição de militares por policiais nos patrulhamentos. De acordo com a Folha, 
os militares das Forças Armadas (FFAA) terão duas semanas para deixar a 
comunidade, retirando-se “paulatinamente”, “para que a intervenção possa se 
dedicar a outras áreas da cidade e do estado”, conforme informou ao jornal um 
oficial do Exército não identificado. Para o interventor federal na segurança 
pública do Rio de Janeiro e general do Exército, Walter Souza Braga Netto, a Vila 
Kennedy serviu como um laboratório para as FFAA, e deve auxiliar em ações em 
outras regiões da cidade e do estado do Rio de Janeiro. A Folha informou que 
durante o período em que o Exército participou da intervenção, não houve a 
prisão de nenhum chefe do tráfico ou apreensão de armas e drogas em grande 
volume, e que as barricadas retiradas pelos militares eram repostas pelos 
traficantes quando acabava o turno das forças castrenses. De acordo com as 
inteligências do Exército e da Secretaria de Segurança Pública, houve a 
diminuição dos roubos de veículos e motos na comunidade. Em declaração 
pública divulgada pelo periódico O Estado de S. Paulo no dia 21/03/18, Braga 
Netto expôs seu otimismo sobre a eficiência das operações no Rio de Janeiro, 
mas afirmou que está “muito preocupado pela incerteza de que vamos atingir 



todos os objetivos” dado o prazo de 10 meses para solucionar o problema da 
violência. Entretanto, de acordo com o Correio Braziliense o otimismo do general 
não é compartilhado pela população da cidade do Rio de Janeiro, que ainda se 
declara insegura e não vê melhoras com a atuação dos militares. (Correio 
Braziliense – Brasil – 21/03/18; Folha de S. Paulo – Cotidiano – 20/03/18; O 
Estado de S. Paulo – Metrópole – 21/03/18) 
 

 

7- Colunista relembrou primeira intervenção no Rio de Janeiro 

Em coluna opinativa para a Folha de S. Paulo, o jornalista Marco Aurélio 
Canônico relembrou a primeira intervenção que ocorreu na cidade do Rio de 
Janeiro no ano de 1993. Segundo Canônico, a ação do Exército foi “pequena e 
pontual”, e mesmo não tendo resolvido o problema de segurança pública, 
“mostrou um caminho possível, nunca mais trilhado”. De acordo com o jornalista, 
a ação ocorreu após o 24º Batalhão de Infantaria Blindada (BIB), localizado entre 
duas favelas do Complexo da Maré, ser atingido durante vários dias por causa de 
conflitos entre traficantes. O então comandante do Batalhão, coronel Marco 
Guedes, considerou a ação como crime militar e entrou na favela a procura dos 
traficantes. De acordo com Canônico, Guedes “levou não só o braço forte, mas a 
mão amiga: conversou com a comunidade, ofereceu atendimento médico, 
recuperou creches, levou lazer”. O general Rubem Bayma Denys, na época 
responsável pelo Comando Militar do Leste, solicitou ao prefeito da cidade do Rio 
de Janeiro, César Maia, a “ocupação social”, como trabalho conjunto à 
intervenção dos militares. Segundo Canônico, a “intervenção militar não ocorreu 
sem incidentes”, mas “o apoio da comunidade, no entanto, foi total”. O colunista 
afirmou que as Forças Armadas “já sabiam que não adianta levar para favelas 
apenas a repressão”, e que a “lição foi repetida com sucesso no Haiti”, mas 
“parece ter sido esquecida na atual intervenção federal”. (Folha de S. Paulo – 
Opinião – 22/03/18) 
 

 

8- Intervenção federal no Rio de Janeiro VI: Exército realizou operação na 
Comunidade do Frade em Angra dos Reis 

De acordo com o periódico Folha de S. Paulo, a intervenção federal no Rio de 
Janeiro ampliou a sua área de ação realizando uma operação na cidade de Angra 
dos Reis no dia 22/03/18. A ação representou o início de uma nova fase da 
intervenção federal. Segundo o Comando Militar do Leste (CML), a operação em 
Angra contou com a presença direta do Exército e envolveu a desobstrução de 
vias, o cerco e estabilização da Comunidade do Frade. Segundo o periódico, 
decidiu-se operar especificamente em Angra dos Reis, devido ao aumento da 
violência e expansão do tráfico de drogas na cidade. (Folha de S. Paulo – 
Cotidiano – 22/03/18) 
 

 

9 - Papel da marinha nas pesquisas realizadas na Antártida 
Ao noticiar a publicação de um edital ligado ao Programa Antártico Brasileiro 
(Proantar) e as dificuldades de financiamento das pesquisas desenvolvidas pelo 
Brasil na Antártida, o periódico O Estado de S. Paulo, destacou o papel da 
Marinha do Brasil (MB), à qual cabe a manutenção dos navios polares e 
helicópteros, assim como o treinamento e envio de militares para a região. 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/03/exercito-encerra-teste-em-favela-do-rio-um-mes-apos-inicio-de-intervencao.shtml


Jefferson Simões, pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
afirmou que “a MB tem cumprido, com muito esforço, a missão de coordenar a 
execução das Operações Antárticas, por meio do apoio logístico e da 
infraestrutura necessária à presença brasileira naquele continente”. Simões 
ressaltou que a reconstrução da Estação Antártica Comandante Ferraz está 
sendo financiada pela Marina (O Estado de S. Paulo – Metrópole – 22/03/18) 
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*Informamos que as colunas opinativas da Folha de S. Paulo e o conteúdo na 
íntegra do Correio Braziliense e O Estado de S. Paulo não são disponíveis 
gratuitamente na versão online. No entanto, aqueles que tiverem interesse em 
receber as notícias destes jornais utilizadas na produção do Informe Brasil, 
podem solicitá-las a gedes@franca.unesp.br 
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