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O QUE FOI NOTÍCIA

Vídeo de rapper preso pela PM ganha as manchetes

MC Salvador da Rima foi imobilizado com "mata-leão"; outra ocorrência do gênero acabou em morte no
interior de SP

Amanda Lagreca
3 de março de 2021

Ao longo da semana, o tema de maior repercussão na cobertura sobre segurança pública foi o uso abusivo da força policial,
ocupando 23% do noticiário no período. O interesse foi despertado principalmente pela denúncia realizada pelo rapper MC Salvador
da Rima, detido pela PM de São Paulo no sábado, dia 27. A notícia gerou 16% das interações dos internautas nas redes sociais e
teve repercussão por conta dos vídeos do momento da prisão, com imagens de um policial aplicando técnicas de “mata-leão” no
MC. Segundo a pasta de segurança pública, o rapper irá responder em liberdade pelo suposto crime de desacato à autoridade.

Ainda sobre o uso abusivo da força policial, outra notícia que gerou grande repercussão foi a morte de um morador de
Fernandópolis, interior de São Paulo, após ter sido baleado por um sargento da PM. A vítima discutiu com o policial após a mulher
da vítima ter se envolvido em um acidente de trânsito e não ter prestado socorro. A briga ocorreu após a abordagem do policial à
motociclista, presa por omissão de socorro, fuga do local do acidente e lesão corporal. Ao defendê-la, o marido entrou na briga com
o sargento -  que segundo a PM está afastado.

Em relação à violência contra a mulher, a principal notícia veiculada nas redes sociais diz respeito à decisão histórica do ministro do
STF, Dias Toffoli, em considerar inconstitucional a tese de legítima defesa da honra na justificativa de casos de feminicídio.  A
decisão, inclusive, cita o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020 e o Atlas da Violência de 2020, elaborados pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública e que serviram de subsídio para a sustentação dos argumentos do ministro. O tópico gerou 14% de
interação dos internautas de todas as notícias de segurança pública da semana. Outra notícia de importante repercussão foi a prisão
de um homem, caminhoneiro de 41 anos, após denúncias da mulher nas redes sociais. A prisão ocorreu em flagrante, por cárcere
privado e violência doméstica; os policiais, ao abordarem o veículo em que a vítima e o agressor estavam, encontraram a mulher
com marcas de violência em seu corpo.

Quanto às manchetes de crime organizado e milícias, a principal notícia veiculada foi a prisão do Capitão da PM Leonardo
Magalhães Gomes da Silva, um mês depois de ter sido solto. Leonardo é acusado de chefiar milícia no Rio de Janeiro; o segundo

javascript:void(0)
https://www.fontesegura.org.br/adm/log_out.php?out=1
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/02/28/nao-xinguei-nao-agredi-ninguem-diz-mc-salvador-da-rima-apos-ser-preso-com-mata-leao-pela-pm-por-suspeita-de-desacato-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2021/02/23/video-mostra-policial-atirando-em-morador-de-fernandopolis-durante-abordagem-homem-morreu.ghtml
https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/02/26/toffoli-considera-inconstitucional-tese-de-legtima-defesa-da-honra-para-casos-de-feminicdio.ghtml
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2021/02/anuario-2020-final-100221.pdf
https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2020/08/atlas-da-violencia-2020.pdf
https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2021/02/26/homem-e-preso-por-carcere-privado-e-violencia-domestica-apos-mulher-pedir-socorro-nas-redes-sociais.ghtml
https://istoe.com.br/rj-capitao-da-pm-acusado-de-chefiar-milicia-e-preso-de-novo-um-mes-apos-ser-solto/


14/10/2021 11:21 Fonte Segura

https://www.fontesegura.org.br/adm/page/page_editor#946 2/2

 Olá Betina Barros, sair 
mandado de prisão está relacionado com dois assassinatos supostamente cometidos pelo Capitão, segundo denúncias do Ministério
Público. Outra manchete veiculada foi a prisão, através da Operação Guilhotina, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas
Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Ceará, de um importante líder de facção. Na operação, a PC não divulgou o nome da
liderança, e apreendeu cerca de R$70 milhões em drogas.

Outra notícia que recebeu atenção da mídia foi a morte de Andreza Nunes Said, jovem de 33 anos baleada em Aparecida, interior de
São Paulo, durante roubo de carro. A vítima morreu no hospital, mas o suspeito do crime foi preso e responderá pelo crime de
latrocínio.

O caso de um casal que se envolveu em confusão em Jericoacoara, no Ceará, também ganhou destaque durante a semana. Os
turistas desacataram funcionários da prefeitura, com ofensas aos trabalhadores que estavam realizando fiscalizações padrões do
pagamento da Taxa de Turismo Sustentável, necessária para entrada no local. A notícia gerou 10% de participação nas redes sociais
sobre os temas de segurança pública.

A violência contra criança e adolescente também foi tema da semana. A notícia de principal veiculação foi o resgate, pela Polícia
Militar de São Paulo, de uma criança de 3 anos que era mantida dentro de um barril na Zona Leste da cidade. A mãe do menino, de
20 anos, e uma mulher de 44 anos foram presas em flagrante pelos crimes de sequestro, cárcere privado e tortura. A criança foi
levada à Delegacia no primeiro momento e está, atualmente, sob guarda do Conselho Tutelar.

O tema do reconhecimento facial, abordado no texto de Maurício Saporito, na seção Múltiplas Vozes desta edição do Fonte Segura,
foi a principal notícia veiculada no tema do sistema prisional (4%).

Vale ressaltar que mesmo com pouca repercussão, algumas outras notícias foram importantes para a área de segurança pública. O
ex-ministro Raul Jungmann mostrou sua preocupação, em carta aberta ao STF, com os novos decretos de flexibilização do acesso a
armas de fogo do governo Bolsonaro, indicando ameaças à democracia; o tema é discutido de forma mais profunda no texto escrito
por Ivan Marques, disponível na seção Segurança no Mundo. A falta de consulta à PF na elaboração dos decretos de flexibilização
de compra e uso de armas de fogo também foi tema relevante, à medida que em geral a instituição era consultada para realizar
decretos a respeito das armas.

Por fim, outra notícia importante para a área diz respeito à divisão da verba da segurança pública, que chegou a R$ 1 bilhão. A
preocupação advém tanto em relação ao uso do dinheiro ao longo dos meses quanto à divisão aos estados. Ainda sobre a temática,
uma notícia importante na semana para o campo da segurança foi a informação de que a Polícia da Legislativa, que registrou
apenas 70 ocorrências em 2020, tem custo anual de R$ 80 milhões.

Casos de violência contra os animais (1%), vitimização policial (1%) e cárcere privado (6%) somados tiveram 8% da cobertura da
mídia sobre segurança pública na semana, dentro da categoria “Outros crimes e notícias”. A notícia sobre cárcere privado foi a que
teve mais destaque, se tratando da prisão de pastor que mantinha pacientes de clínica de reabilitação de drogas em cárcere
privado.

Amanda Lagreca
Bacharel em Administração Pública pela Fundação Getulio Vargas e Pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública
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