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O QUE FOI NOTÍCIA

Fuga de um dos maiores traficante de armas do mundo
nas manchetes

João Filipe Barbieri deixou o presídio em que cumpria pena no Rio de Janeiro apresentando um alvará de
soltura falso

Amanda Pimentel
17 de fevereiro de 2021

O noticiário sobre segurança pública desta semana deu destaque para importantes temas da área, privilegiando notícias sobre
atuação do crime organizado e milícias, ocorrências de violência contra a mulher, homicídios, violência contra animais, sequestros,
casos de crimes patrimoniais, violência contra a criança e o adolescente e sistema prisional. Entre estas, as manchetes de maior
destaque se concentraram nos três primeiros temas supracitados, totalizando, respectivamente, 39%, 13% e 13% das notícias
veiculadas no período.

No que se refere ao tema do crime organizado e milícias, a notícia de maior repercussão na semana foi a descoberta de que um dos
maiores traficantes de armas do mundo, João Filipe Barbieri, deixou o presídio em que cumpria pena apresentando um alvará de
soltura falso.

Ele se encontrava preso na unidade penitenciária do Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e teria deixado o
presídio no dia 18 de novembro do ano passado. Além disso, a prisão de Wellington Araújo de Jesus, braço direito de André do Rap,
um dos mais importantes narcotraficantes ligados ao PCC (Primeiro Comando da Capital), no Guarujá, em São Paulo, também foi
uma notícia bastante veiculada na semana, em razão da importante posição ocupada por Wellington dentro de uma das maiores
organizações criminosas do país.

Em seguida, quanto às manchetes de violência contra a mulher, notícias sobre homicídios foram privilegiadas na semana. Primeiro,
um desdobramento do caso de assassinato ocorrido no início do mês, depois da final da Copa Libertadores da América, no qual uma
torcedora do Palmeiras, após comemorar o título do time, foi morta por seu marido, torcedor de um time rival, o Corinthians.

Depois do assassinato, o sogro da vítima tornou-se suspeito de roubar bens pessoais da torcedora, como carro, televisão,
eletroeletrônicos e joias, além de documentação pessoal. Além deste, outros dois casos envolvendo a morte de mulheres se
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destacaram: o assassinato de uma jovem de 25 anos no Espírito Santo, morta a facadas por seu namorado, que se entregou logo
depois em uma delegacia e confessou a autoria do crime, e a morte de uma adolescente de 14 anos em Santa Catarina, encontrada
amarrada a uma árvore, em uma área de mata na serra catarinense.

Quanto ao tema homicídios, a manchete mais veiculada dizia respeito à morte de um motorista de aplicativo em um bairro da zona
sul de São Paulo, quando transportava passageiros e foi surpreendido por dois homens, que tentaram assaltar o veículo.

Com a abordagem, o motorista se assustou, acelerou e acabou sendo baleado. Outro caso bastante repercutido pela mídia sobre o
tema foi a descoberta de um corpo na sede da prefeitura do Rio de Janeiro. Inicialmente, suspeitou-se que fosse um suicídio mas,
em razão da grande quantidade de sangue, passou-se a desconfiar que tratava-se, na verdade, de um homicídio.

Além das notícias mencionadas, matérias sobre violência contra animais (11%), sequestros (8%) e crimes patrimoniais (6%) também
foram veiculadas ao longo da semana. Quanto ao tema da violência contra animais, as notícias mais repercutidas se referiam ao
furto de um animal, que foi levado de dentro de um sítio no interior de São Paulo junto a objetos e aparelhos eletrônicos, e
encontrado posteriormente parcialmente enterrado em um terreno próximo, e a prisão de uma mulher suspeita de matar um
cachorro na região metropolitana de Goiânia.

Já no que se refere ao tema sequestros, a manchete de maior repercussão diz respeito à libertação de uma mãe e e sua filha no
Piauí, que além de sequestradas e mantidas em cárcere privado, faziam trabalhos em condições análogas à escravidão.

Quanto a crimes patrimoniais, as notícias fazem referência, majoritariamente, à ocorrência de assaltos, entre os quais o de maior
destaque foi o caso de um homem que responsável por uma série de assaltos montado em um cavalo e armado com facão, em
bairros da parte alta de Maceió.

Por fim, notícias sobre violência contra crianças e adolescentes (4%) e sistema prisional (3%) também foram veiculadas esta
semana, com destaque, respectivamente, para a morte de uma menina de 9 anos no interior de São Paulo, executada por seu
padrasto, logo após ele ter matado também a mãe da criança, e uma recomendação do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária de dar prioridade à vacinação de servidores e pessoas privadas de liberdade.

Amanda Pimentel
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