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O QUE FOI NOTÍCIA

Denúncia contra Nego do Borel aumenta volume de
notícias de violência contra a mulher

Denúncia contra Nego do Borel reforçou a cobertura sobre o tema, que ocupou 39% do noticiário de
segurança pública

David Marques e Amanda Pimentel
20 de janeiro de 2021

O noticiário sobre segurança pública na semana que passou voltou a ser marcado pela forte repercussão de casos de violência
contra a mulher. De forma geral, notícias sobre esse tema ocuparam 39% do total de manchetes do período.

O caso responsável pela predominância do assunto na mídia tem, entretanto, um diferencial: protagonizado por um casal de
famosos, a separação de Nego do Borel, cantor de funk, e Duda Reis, atriz e digital influencer, expôs não apenas a infidelidade dele,
mas também acusações de agressões físicas e psicológicas e mesmo estupro dentro do relacionamento.

Apesar de estarem juntos há três anos, apenas esta semana vieram a público as graves acusações feitas pela atriz, que conseguiu,
no sábado, 16, uma medida protetiva contra o cantor, o que gerou grande repercussão na internet.

Outros casos chamaram a atenção da mídia na semana, como o feminicídio de uma professora no Distrito Federal que, mesmo com
medida protetiva, foi morta pelo seu ex-companheiro, que se suicidou logo após o crime; a tentativa de estupro por parte de um
guarda civil de São Paulo contra uma mulher em uma parada de ônibus em Ferraz Vasconcenlos (SP); e a localização do corpo da
jovem Bianca Lourenço na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro. A suspeita é de que ela tenha sido morta na comunidade do
Klelsons, no bairro da Penha, pelo seu ex-namorado, que é procurado e investigado pela polícia civil carioca.

Em seguida, notícias sobre crimes patrimoniais ocuparam 15% do total de manchetes. Os destaques ficaram por conta de um
assalto cometido contra uma idosa de 78 anos na porta de sua casa em Cesário Lange, interior de São Paulo. Ela chegou a cair no
chão e ser arrastada pelo assaltante. Também ocorreu a morte de um idoso, atingido por um tiro no pescoço durante um assalto
ocorrido em Niterói, no Rio de Janeiro.
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Notícias sobre vitimização policial e uso abusivo da força policial ganharam espaço no noticiário da semana, totalizando,
respectivamente, 11% e 9% das manchetes. Uma das notícias de maior impacto se deu com a localização do corpo de um policial
militar em uma área de mangue, utilizada como cemitério clandestino por uma organização criminosa em Cubatão, litoral
paulista. Outro episódio, registrado também no litoral paulista, em Santos, ganhou destaque: um policial militar foi flagrado dizendo a
um jovem que ele teria “cara de ladrão” e que seria “enquadrado” diversas vezes em função disso. A situação ocorreu quando o
rapaz voltava de madrugada do trabalho, em um supermercado, no momento em que foi abordado pela polícia.

Destacaram-se ainda notícias sobre sistema prisional (9%), organizações criminosas e milícias (7%), com destaque no primeiro
grupo para a prisão de Davi Marques dos Santos, suspeito de participar do assalto abanco em Criciúma/SC e considerado por
auoridades como o "maior ladrão de banco do país", e um pedido da Defensoria Pública paulista para prorrogação do pedido de
saída de presos do regime semiaberto. No segundo grupo, houve repercussão em uma operação da Polícia Civil do Amapá contra
uma empresa suspeita de vender falsamente consórcios em três estados: Amapá, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Por fim, notícias sobre desaparecimento de crianças no Rio de Janeiro (5%) e violência contra crianças e adolescentes (5%)
também ganharam relevo entre as manchetes da semana. O sumiço de três crianças na Baixada Fluminense ainda ocupa espaço
na mídia, muito em razão dos desdobramentos da investigação do caso. A polícia busca pistas e informações do paradeiro dos
meninos, embora ainda não tenha nenhum indício mais concreto sobre quem teria levado as crianças ou do que aconteceu com
elas. Por outro lado, também houve repercussão da ocorrência em que uma criança foi baleada no Rio de Janeiro durante tiroteio
entre policiais e traficantes. A criança teria sido usada pelos traficantes como escudo para se defenderem da ação policial, tendo
sido baleada e levada em estado grave para o hospital.
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