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OPERAÇÕES 
POLICIAIS

Operação
planejada

Operação
“emergencial” Perícia

A cada 9,4 dias aconteceu 
uma operação policial na 
Maré

20 confrontos  
entre Redes Ilícitas  
e Criminosas

OBS. Somatório não bate com 
número de operações, visto que 
aconteceram operações que 
tiveram a presença de mais de 
um tipo de polícia.

Quase 300 horas  
de operações policiais 
em 2019
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POLÍCIA MILITAR

POLÍCIA CIVIL

281 horas de atuação 
policial na Maré

A cada 8 horas de atuação policial 
na Maré, uma pessoa morreu

34 mortes  
em decorrência  
de ação policial

15 mortes  
por ação dos 
grupos armados

A cada 7 dias  
uma pessoa 
morreu na Maré

21 homicídios 
atendidos pela 49 MORTES POR 

ARMA DE FOGO

Realização:
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OPERAÇÕES POLICIAIS
COM HELICÓPTERO

vezes usado como 
plataforma de tiros

62% das mortes por intervenção de agentes do Estado  
em 2019 foi em operações com uso de helicóptero.

2017 e 2018

6 operações 
policiais e  
8 mortos

13 operações 
policiais e  
21 mortos

2019

24 DIAS  
SEM AULA

Os alunos da Maré perderam 
até 12% dos dias letivos

25 DIAS SEM  
POSTOS DE SAÚDE

2 unidades básicas  
de saúde fechadas  
por operação 

25 mil pessoas 
cadastradas por unidade

300 é a média de 
atendimentos por unidade

A cada 15 dias a Maré ficou sem 
atendimento nas unidades de saúde 
por conta das operações policiais.

Cerca de 15 mil atendimento 
suspensos por conta das operações

Realização:

#MoradorNãoÉAlvo



Grupos Criminosos Armados

Polícias Militar e Civil

Agentes 
responsáveis pela 
violação de direitos 
(letalidade violenta) 34

15

46 3HOMENS MULHERES
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19% 38% 28% 9% 3% 3%

Letalidade 
violenta por 
faixa etária 
(em %)

Letalidade 
violenta  
por cor 
(nº de pessoas)

Parda
31

Preta
11

Branca
2

100%  
das mortes em 
operações policiais 
foram pessoas 
pretas e pardas

11% das mortes 
violentas intencionais  
no Brasil foram por 
intervenção de  
agentes do Estado  

70% da letalidade 
violenta na Maré 
ocorreu por 
intervenção de
agentes do Estado

95% das mortes 
tiveram como meio 
empregado arma 
de fogo

Realização:

Perfil das 
vítimas de 
letalidade 
violenta no 
Brasil (2018):

NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NAS FAVELAS DA MARÉ (2019)

91% sexo masculino 94% sexo masculino

34% entre 18 e 29 anos 85% entre 15 e 29 anos

60% pretos e pardos 96% pretos e pardos

vs.


