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1- Índice de homicídios no estado do Rio de Janeiro aumentou apesar de 
intervenção federal 
2- Comandante encontrou-se com representante de pré-candidato à presidência 

da República 

3- Operação com apoio do Exército resultou em seis mortes  

 
 
1- Índice de homicídios no estado do Rio de Janeiro aumentou apesar de 

intervenção federal 

De acordo com o periódico Correio Braziliense, o índice de mortes em confrontos 

com agentes de segurança pública no estado do Rio de Janeiro aumentou apesar 

da intervenção federal iniciada em fevereiro de 2018. De acordo com o periódico, 

foram registradas 142 mortes durante o mês de maio. Conforme dados do Instituto 

de Segurança Pública (ISP), vinculado à secretaria estadual de Segurança, o 

índice de homicídios de maio do ano de 2018 é 40,6% maior do que o índice do 

mês anterior, e 46,4% superior ao índice de maio do ano de 2017. Segundo o 

periódico, índices de crimes relacionados a patrimônios diminuíram, entre eles o 

de roubo de carros, de rua e de carga. (Correio Braziliense – Brasil – 16/06/18) 

 
2- Comandante encontrou-se com representante de pré-candidato à presidência 

da República 

Segundo o periódico Folha de S. Paulo, o comandante do Exército, general 

Eduardo Villas Bôas, marcou um encontro, no dia 20/06/18, com Fernando 

Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT). De acordo com o jornal, Haddad foi 

selecionado como representante do ex-presidente da República e pré-candidato 

às eleições de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva. A Folha também informou que 

outros comandantes das Forças Armadas devem procurar os pré-candidatos à 

presidência da República para expor seus posicionamentos em relação ao país. 

(Folha de S. Paulo – Poder – 17/06/18) 

 

3- Operação com apoio do Exército resultou em seis mortes  

Segundo os periódicos Correio Braziliense, Folha de S. Paulo e O Estado de S. 

Paulo, no dia 20/06/18, as Forças Armadas e a Força Nacional de Segurança 



Pública deram suporte a uma ação da Polícia Civil do estado do Rio de Janeiro. 

A operação ocorreu no Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro. De 

acordo com a Folha, o Comando Militar do Leste informou que a participação do 

Exército na operação se restringiu ao apoio logístico, com o transporte dos 

agentes em carros blindados. Segundo os periódicos, durante a operação, os 

policiais realizaram disparos de um helicóptero sobre a comunidade. A ação 

resultou em seis mortos e dois feridos. Segundo o Correio e O Estado, nem o 

Gabinete de Intervenção Federal nem a Polícia Civil se pronunciaram quanto ao 

uso do helicóptero. (Correio Braziliense – Brasil – 21/06/18; Folha de S. Paulo – 

Cotidiano – 21/06/18; O Estado de S. Paulo – Metrópole – 21/06/18) 

 
SITES DE REFERÊNCIA 

Correio Braziliense – www.correioweb.com.br 
Folha de S. Paulo – www.folhaonline.com.br 
O Estado de S. Paulo – www.estadao.com.br 
 

*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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