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 Olá Betina Barros, sair 

O QUE FOI NOTÍCIA

Quartéis e helicópteros do PCC ganham destaque

Ações contra a facção criminosa ocuparam importante espaço na cobertura da imprensa na semana
passada

Amanda Pimentel
3 de fevereiro de 2021

As principais notícias sobre segurança pública desta semana estiveram relacionadas a manchetes sobre a atuação do crime
organizado, em especial àquelas voltadas às ações do PCC (Primeiro Comando da Capital), ocupando mais de um terço do total de
notícias veiculadas na semana (37%). Com exceção de uma matéria sobre a prisão de militares do Exército suspeitos de integrar
uma quadrilha que fraudava documentos de posse e porte de arma de fogo no Distrito Federal e em Goiás, as demais matérias com
maior destaque se referiam a ações do PCC.

Uma delas fazia referência a uma investigação da polícia federal, que indicou que o PCC montou uma espécie de quartel em
cidades que fazem fronteira entre o Brasil e o Paraguai. De acordo com a polícia, a organização mantém 174 homens nas cidades
de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Já outra matéria, também com bastante repercussão, falava sobre a extensão da frota aérea
(helicópteros e aviões) que o PCC possui, maior que a soma total de helicópteros e aviões das polícias civil e militar do Estado de
São Paulo.

Em seguida, outro tema com grande destaque foram os crimes patrimoniais (20%), sobretudo voltados à cobertura de ocorrência de
assaltos. Entre as notícias mais veiculadas, destacaram-se: Uma tentativa de assalto em uma casa no bairro da Lapa, zona oeste de
São Paulo, interrompida quando a dona da residência, uma idosa de 71 anos, atirou contra o assaltante; a morte de um assaltante
quando tentava realizar um roubo a um motorista na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro; e a morte de um motorista atingido por um
tiro após tentativa de assalto na pista expressa da Marginal Pinheiros, em São Paulo.

O tema da violência contra a criança e adolescente foi também bastante veiculado pela imprensa na semana (12%). No domingo,
31, em Florianópolis, Santa Catarina, um casal foi preso após deixar uma criança de 8 anos sozinha dentro de um carro. A criança
apresentava problemas físicos e psicológicos, além de dificuldade de se comunicar, e o caso foi registrado como abandono de
incapaz. Além disso, no sábado 30, em Campinas, a Polícia Militar resgatou um menino de 11 anos que era mantido preso e
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amarrado dentro de um barril por seu pai, sua madrasta e a filha da madrasta. O caso gerou bastante repercussão nas redes sociais
em geral, com internautas manifestando-se negativamente sobre o ocorrido.

Outros assuntos que ocuparam as manchetes da semana foram ações do tráfico de drogas (10%), ocorrência de mortes violentas
intencionais (10%) e casos de vitimização policial (6%). No que se refere às notícias sobre drogas, ganhou destaque um caso em
que um estudante de Direito foi preso por manter três sítios com plantações de maconha no Rio de Janeiro e por revender na capital
e no município vizinho, Niterói, além deuma publicação sobre o ISP-RJ (Instituto de Segurança Pública) em relação à queda dos
índices de homicídios na cidade de Niterói. Por fim, quanto aos casos de vitimização policial, também houve registro da morte de um
subtenente da Polícia Militar no Distrito Federal após ser abordado por dois homens desconhecidos, que o forçaram a sair do seu
carro e o atingiram fatalmente.

Temas como violência contra animais, violência contra a mulher e prisões também constaram nas manchetes mais veiculadas da
semana, mas em proporção muito menor quando comparados aos assuntos anteriormente apresentados, totalizando conjuntamente
apenas 5% das notícias.
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