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TRÊS MESES DE INTERVENÇÃO NO RIO: mudou alguma coisa? 16/4/2018 - 16/5/2018

Fo
nt

e:
 O

bs
er

va
tó

rio
 d

a 
In

te
rv

en
çã

o

Fonte: Observatório da Intervenção

Ranking de operações por bairros

Número de tiroteios
Fonte: Fogo Cruzado

1842
tiroteios  

(3 meses pré Intervenção)

2.309
tiroteios  

(3 meses pós Intervenção)

393
mortos

16
chacinas

302
feridos

Complexo do Lins5 Vila Aliança4

Rocinha15 Cidade de Deus7Vila Kennedy9

Corrupção 

Ao contrário do prometido, 
não houve qualquer 

medida significativa para 
combater a corrupção nas

forças de segurança. Nem os 
comandantes de batalhões 

denunciados por manter 
as piores práticas foram 

substituídos. 

Caso Marielle 
e Anderson

Quando o comando  
da intervenção e da  

Polícia Civil vão  
apresentar os culpados?

Continuaremos cobrando!

Vila Kennedy

As forças militares deixaram a 
comunidade anunciada como 

modelo da intervenção.  
Os objetivos foram 

atingidos? Quanto foi 
investido? O comando tem de 

prestar contas à sociedade.

32 agentes mortos

Desde o início da intervenção, 
31 policiais e um militar foram 

mortos — um número 
inaceitável. Aguardamos 
medidas de proteção aos 

policiais, como treinamento 
para evitar riscos nos 

deslocamentos e patrulhas 
em áreas conflagradas 

e, principalmente,  o fim 
da política baseada em 
confrontos nas favelas.

Operações 
vingança

ROCINHA: em 24 de março,
depois da morte de um PM 

que se encontrava em serviço, 
uma incursão do Batalhão 
de Choque, de madrugada, 

deixou 8 moradores mortos 
na favela.

CIDADE DE DEUS: em 3 de
maio, após a morte de um 

capitão PM fora de serviço, o 
comandante do 18º Batalhão 

ordenou uma operação de 
“guerra” para encontrar os 

culpados. A ação deixou 
quatro mortos e muitas 

denúncias de violações de 
direitos por parte das forças.

Operações “vingança”, 
realizadas logo após a 

perda de agentes, tem sido 
uma prática da polícia. O 

comando da intervenção 
tem que responder por 
essas ações violentas.
Elas ocorrem com sua 

autorização ou à revelia? 
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Após três meses da decretação da intervenção federal,  

o Observatório da Intervenção apresenta dados que

mostram que os indicadores de violência no Rio de

Janeiro continuam em níveis preocupantes. Alguns

padrões históricos das políticas de segurança do Rio se

agravaram, como a manutenção de operações policiais

violentas, violações aos direitos de moradores de favelas, 

corrupção e mortes de policiais.

REALIZAÇÃO

Violações/denúncias
Fonte: DefezApp, Fogo Cruzado, mídia, redes sociais e conselheiros

Fonte: OTT-RJ

Arrastões

110
(sequência de roubos, realizados no mesmo local, durante um período curto)

Dados oficiais de 
Fevereiro/Abril
Fonte: ISP 

965 
homicídios 
dolosos

39.668 
roubos

310 
homicídios 
decorrentes de 
oposição à 
intervenção 
policial 


