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 Olá Betina Barros, sair 

O QUE FOI NOTÍCIA

Operação policial na Favela do Jacarezinho é o tema
de maior destaque da semana

Tema do uso abusivo da força policial representa 28% das manchetes e divide opiniões entre polícias,
especialistas, defensores de direitos humanos e público em geral

Amanda Pimentel
12 de maio de 2021

Nesta semana, o centro do debate da área da segurança pública esteve voltado à cobertura da operação policial realizada na última
quinta-feira (6/5), na Favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro, que deixou 28 pessoas mortas, entre elas, um policial
civil. O caso fez com que o tema do uso abusivo da força policial representasse um total de 28% das manchetes da área e dividiu
opiniões entre as instituições policiais, especialistas, organizações de direitos humanos e público em geral.

Embora a polícia civil afirme que a totalidade dos mortos, com exceção do policial, tivesse envolvimento com atividades criminosas,
suas identidades e as circunstâncias em que foram mortos não foram reveladas. Além disso, denúncias de moradores da
comunidade e de organizações da sociedade civil afirmam que agentes adentraram a casa de moradores sem mandado judicial para
realizar revistas pessoais e carregaram corpos de pessoas mortas de forma irregular, inclusive colocando-os dentro de veículos da
corporação.

Em seguida, o segundo tema de maior repercussão girou em torno das ações do crime organizado e milícias, representando um
total de 25% das manchetes da semana. A notícia de maior repercussão foi a suspeita de lavagem de dinheiro desviado de hospitais
de campanha da Covid-19 pelo PCC, na gestão do governador cassado Wilson Witzel, revelada pela Operação Tempestade, da
Polícia Federal. Ademais, a mesma operação também revelou que o PCC movimentou cerca de 3 bilhões de reais em transações de
tráfico de drogas entre o Brasil, Paraguai e Holanda, além de identificar o principal doleiro da facção, Wilson Decaria Júnior,
conhecido como Tio, que teve sua prisão decretada pela justiça federal.

O terceiro tema mais veiculado na mídia foi o da violência contra crianças e adolescentes (12%). Sobre esse assunto, as manchetes
de maior destaque se referiam à prisão de uma mãe no Distrito Federal, após ela deixar seus dois filhos, gêmeos de 9 meses,
sozinhos em casa e um deles morrer; além disso, também houve a prisão de um homem em Piedade, São Paulo, pela morte de
uma criança de 11 anos, logo após tê-la estuprado. No primeiro caso, a mãe afirmou que deixou os filhos sozinhos porque havia
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saído para trabalhar em uma festa e, no segundo, o acusado afirmou que matou a criança porque ficou com medo que
descobrissem que ele a havia estuprado.

Por outro lado, casos de violência contra a mulher (10%), sistema prisional (8%) e vitimização policial (5%) também estiveram
presentes entre as principais manchetes da semana. Entre as notícias de violência contra a mulher, destacou-se a prisão do ex-
companheiro de Marcely Almoaya da Silva, conhecida popularmente como MC Marcelly, por tê-la agredido e por mantê-la em
cárcere privado dentro do seu próprio apartamento, além de impedi-la de manter contato com familiares e amigos. Já quanto às
notícias sobre sistema prisional, o destaque ficou por conta da invasão do Centro de Progressão Penitenciária Edgard Magalhães
Noronha, em Tremembé, no Vale do Paraíba (SP), por "ninjas", isto é, indivíduos que arremessam celulares, drogas e armas para os
presos. E, por fim, no tema da vitimização policial, a morte do policial civil André Leonardo de Mello Frias, de 48 anos, baleado
durante a operação policial no Jacarezinho, na última quinta-feira, 06.

Além disso, notícias sobre crimes patrimoniais (4%), homicídios (4%) e divulgação de fake news (3%) foram veiculadas pela mídia
na semana, porém em menor frequência quando comparadas aos demais temas mencionados acima. No que se refere aos crimes
patrimoniais, as manchetes de maior repercussão ficaram por conta de episódios de assaltos e furtos, em especial uma tentativa de
assalto ocorrida em Campo Grande, Mato Grosso, em que um idoso de 84 anos reagiu à ação dos assaltantes e acabou alvejando
um deles. Já no tema homicídios, o destaque negativo foi o ataque a uma escola infantil em Saudades, Santa Catarina, por um
jovem de 18 anos, que acabou matando uma professora e três crianças.
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