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O QUE FOI NOTÍCIA

Transmissão ao vivo de rebelião ganha destaque

Sistema prisional ocupou 29% das reportagens, seguido por homicídios (18%) e crime organizado e milícias
(16%)

Amanda Pimentel
24 de fevereiro de 2021

Ao longo da semana, as manchetes sobre segurança pública veiculadas pela mídia deram destaques para diversos assuntos
importantes da área. As matérias que tiveram maior visibilidade no período foram aquelas relacionadas ao sistema prisional (29%),
especialmente casos de rebeliões e prisões ocorridas na semana, seguido de ocorrências de homicídios (18%) e formas de atuação
do crime organizado e milícias (16%). Juntos, os três temas foram responsáveis por aproximadamente dois terços do total de
matérias repercutidas no período.

No que se refere às matérias sobre sistema prisional, a notícia de uma transmissão ao vivo de uma rebelião de presos ocorrida
dentro do complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia, ganhou destaque na mídia e foi muito
repercutida na internet pelo público em geral. A rebelião ocorreu na última sexta-feira, 19, e contou com mais de 10 mil visualizações
simultâneas. Segundo informações da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, a confusão foi iniciada por um grupo de
presos de uma ala da prisão logo depois do almoço, mas foi controlada na metade da tarde. Além disso, outra notícia que contou
com bastante repercussão foi a prisão do cantor Belo em função de um show clandestino realizado em escola no Complexo da
Maré. O artista está sendo investigado pela apresentação irregular que fez em um período em que tais eventos estão proibidos.

Em seguida, um tema bastante veiculado foi o de homicídios, com destaque para um caso de morte provocada por uma esposa no
Ceará, que ao ir em busca do seu marido em uma boate, acabou atirando contra duas pessoas que se encontravam com ele, entre
elas, uma mulher de 26 anos, que faleceu no local. Outra notícia que foi destacada sobre o tema nesta semana foi quanto ao
número de homicídios já ocorridos no Ceará este ano. Foram mais de 400 registrados até essa semana, o que indica uma tendência
de crescimento

Já quanto à atuação do crime organizado e milícias, as manchetes de maior destaque ficaram por conta de uma investigação da
polícia civil sobre extorsão contra comércios e supermercados na Rocinha e da prisão de um importante traficante internacional que
distribuía armas no Brasil.
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Além dos temas mencionados acima, matérias sobre crimes patrimoniais ocuparam 11% dos noticiários sobre segurança pública da
semana. Sobre o tópico, a principal notícia que repercutiu nas redes diz respeito à uma enfermeira que trabalhava em uma UPA, em
Icó, no Ceará e foi presa em flagrante por estelionato, ao utilizar nomes de pacientes para realizar os roubos. A segunda notícia que
teve importância nas redes foi a prisão, em flagrante, de um homem que tentou assaltar uma casa em São José dos Campos,
interior de São Paulo, e foi baleado pelo morador, que tinha porte de arma.

Em seguida, o tema dos sequestros também foi destacado na semana, ocupando 9% dos noticiários, com a veiculação do caso de
Marcos Winícius Tomé Coelho de Lima, estudante da UFRJ de 20 anos, sequestrado e morto no Rio de Janeiro. O crime ocorreu no
dia 8 de outubro e foi solucionado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

O tema da violência contra as mulheres também teve relevância na semana que passou, ocupando 7% das notícias sobre
segurança pública. A repercussão se deveu à notícia de um homem preso em flagrante acusado de estuprar a namorada. A vítima
fez a denúncia logo após o crime ter sido cometido e relatou que o agressor estava alcoolizado e violento, impedindo-a de sair da
casa em que estavam. A prisão em flagrante, ocorrida em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi convertida em prisão preventiva
durante a Audiência de Custódia realizada no dia 16 de fevereiro.

Por fim, o tema da violência contra crianças e adolescentes ocupou 4% da mídia. A notícia de uma bebê de 10 meses encontrada
morta, no entanto, resultou em 17% de interação dos usuários nos temas de segurança pública. O pai da criança foi preso, suspeito
de omissão, após admitir que deixou a bebê sem receber cuidados entre 17h do dia 18 de fevereiro e 15h30 do dia 19 de fevereiro,
enquanto a mãe estava trabalhando.
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