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O QUE FOI NOTÍCIA

Ações do crime organizado nas manchetes da semana

Notícias também destacaram casos de violência contra a mulher e do uso abusivo da força policial no
período

Amanda Pimentel
10 de fevereiro de 2021

As notícias sobre segurança pública de mais destaque dos veículos de mídia na semana passada voltaram-se majoritariamente à
cobertura de matérias sobre atuação do crime organizado e milícias (23%), violência contra a mulher (19%) e uso abusivo da força
policial (19%). Conjuntamente, esses três temas foram responsáveis por mais da metade das manchetes publicadas no período.

No que se refere ao tema de crime organizado e milícias, uma das matérias mais veiculadas tratou da disputa por territórios entre
organizações ligadas ao tráfico de drogas e milícias no Rio de Janeiro. Segundo as informações, há mais de dois meses traficantes
e milicianos estão em guerra nos bairros de Quintino, Piedade, Madureira, Pilares, Engenho da Rainha, Praça Seca e Água Santa,
pelo controle e exploração de negócios irregulares da região, como venda superfaturada de gás, água, tv a cabo e taxas de
segurança cobrada a comerciantes, que geram em média, por semana, um lucro de 15 milhões por semana.

Em seguida, outra manchete que mereceu destaque foi uma operação deflagrada pela Polícia Federal contra uma quadrilha que
atuava junto a um sargento da Força Aérea Brasileira, Manoel Silva Rodrigues, preso por transportar 39 quilos de cocaína em um
avião da comitiva presidencial, em julho de 2019. O tema gerou barulho nas internet e faz parte de análise deste Fonte Segura nesta
semana na seção O que dizem as redes.

Em relação à violência contra a mulher, a notícia de maior destaque se refere ao caso de uma mulher que pulou do primeiro andar
de um salão de beleza em Goiânia para não ser estuprada por um ladrão. Segundo informações da imprensa, a mulher encontra-se
internada no Hospital de Urgências de Goiânia, onde passou por uma cirurgia na coluna e aguarda um posicionamento dos médicos
para saber se voltará a andar novamente. Outra notícia com bastante repercussão foi a acusação de agressão e cárcere privado de
uma ex-namorada do ator Lucas Penteado, confinado no reality show Big Brother Brasil. Em função do sucesso do programa, a
notícia foi muito repercutida nas redes, além de gerar diversos posicionamentos entre os internautas.
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Sobre o uso abusivo da força policial, a notícia da morte de um jornalista na Grande São Paulo após reclamar da demora no
atendimento de um pet shop recebeu grande destaque na mídia. Um guarda civil municipal, dono do estabelecimento, ao ouvir a
reclamação, disparou contra o jornalista, que foi em seguida socorrido e levado ao hospital por funcionários da loja. Também foi
registrdo um caso de um policial militar que atirou contra um motociclista após uma suposta fuga de uma blitz em Santa Rita do
Sapucaí, Minas Gerais.

Outros assuntos que também foram noticiados pelo veículos de mídia foram casos de homicídio (11%), violência contra a criança e o
adolescente(9%) e crimes patrimoniais (7%). Quanto ao primeiro, a notícia de maior destaque foi a descoberta dos corpos de uma
mãe e filha, que teriam sido mortas pelo marido/pai em Pompeia, interior de São Paulo. A outra filha do casal, suspeita de ter
participado ou assistido o assassinato, foi quem revelou à polícia o paradeiro dos corpos. Outro assunto de repercussão foi a prisão
de um casal que torturava os filhos em Arapongas, interior do Paraná. As crianças, uma de 4 anos e outra de 10 meses, eram
amarradas por cadarços de sapato e comiam no chão, além de apresentar hematomas pelo corpo.

Notícias sobre casos de estupro (3%), racismo (2%) e tráfico de drogas (2%) também receberam menções entre as menchetes da
semana. O primeiro em razão de uma denúncia de estupro feita por um jovem contra o cantor Anderson, do grupo Molejo, que
assumiu que teve relações com o jovem, mas negou, entretanto, que elas tenham sido forçadas.  Já quanto ao tema racismo, a
notícia de maior destaque foi a prisão de uma mulher em Belo Horizonte após proferir ofensas racistas a um policial militar que
atendia uma ocorrência de briga familiar. A mulher foi levada pelos policiais à delegacia e um boletim de ocorrência foi registrado. E
quanto ao tráfico de drogas, a manchete mais veiculada dizia respeito a uma apreensão de cocaína preta entre pacotes de açaí no
Rio Grande do Sul.

Por fim, outros assuntos como sistema prisional, vitimização policial e posse de arma de fogo também foram mencionados pela
mídia, mas em menor proporção quando comparado aos assuntos supracitados.
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