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O QUE FOI NOTÍCIA

Número de denúncias de violência ganha destaque
Governo Federal divulgou o recebimento de 12 ligações de mulheres pedindo por socorro a cada hora em
2020
Amanda Lagreca

10 de março de 2021

Na semana passada, o principal tema noticiado pelos veículos de comunicação sobre segurança pública foi a violência contra a
mulher. O tema ocupou 21% dos assuntos sobre o setor na mídia e a notícia que mais se destacou foi a divulgação, por parte do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de dados de denúncia do disque 100 e do disque 180, mostrando que o
Brasil teve 12 denúncias de violência contra a mulher por hora em 2020.
Ainda sobre a temática, muito em conta da comemoração do Dia da Mulher, em 8 de março, outras notícias ganharam destaque. A
denúncia de estupro feita pelo modelo Jhacy França contra o Mc Lan teve 20% de repercurssão nos tópicos de violência contra a
mulher. Outra reportagem, que mostrava um homem que estuprou a sobrinha no Espírito Santo, voltou a repercutir nas redes após a
condenação do mesmo a 44 anos de prisão. Na época, a menina de 10 anos teve a gestação interrompida com autorização da
justiça. Dados da Rede de Observatório da Segurança, publicados no dia 4 de março, também geraram notícia: cinco mulheres
foram vítimas de feminicídio por dia em 2020.

Outro tema bastante veiculado na semana foram os crimes patrimoniais, tópico que ocupou 21% das matérias sobre segurança
pública. A notícia de um padre, preso em flagrante suspeito de cometer assaltos, em Passo Fundo (RS), teve grande repercussão.
Outro caso noticiado foi a tentativa de assalto a um policial no Rio de Janeiro; o assaltante morreu na ação e a ocorrência ainda está
sendo apurada pela Delegacia de Homicídios.
Casos de racismo tiveram importante repercussão, ocupando 16% das notícias sobre segurança pública. A principal foi o caso de
uma idosa acusada de racismo após recusar a vacinação contra Covid-19 por um enfermeiro negro, em Taquarituba, interior de São
Paulo. Também no interior de São Paulo, em Andradina, outra ocorrência de racismo teve impacto nas notícias da semana; uma
mulher negra, servidora pública, foi acusada de furtar livros em um shopping center e, após verificar a inveracidade da denúncia, o
segurança levou a vítima à mulher que a tinha acusado e, na discussão, a servidora pública foi chamada de “encardida”. Foi
registrado um Boletim de Ocorrência por racismo.
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No que se refere ao sistema prisional, tema que ocupou 13% das notícias da semana, as notícias veiculadas dizem respeito à
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pandemia do coronavírus. A principal matéria divulgada refere-se à determinação do Ministério da Saúde para que os presos sejam
vacinados antes que os policiais contra a Covid-19. A suspensão das visitas em presídios, em diversos estados, por conta da alta
disseminação da doença, também gerou matérias de importante veiculação.
Reportagem sobre a prisão de uma mulher, no Rio de Janeiro, que roubava caminhoneiros e os mantinha em cárcere privado, teve
5% de repercussão nos temas de segurança pública. Sobre o tópico de Crime organizado e milícias, o qual também ocupou 5% das
mídias, a principal matéria veiculada refere-se ao “salve” dado por uma facção criminosa, no MT, após um vídeo de uma mulher
agredindo sua mãe ter vazado nas redes sociais.
Os temas do uso abusivo da força policial (4%), violência contra criança e adolescente (3%) e vitimização policial (2%) também
ocuparam as redes durante a semana que passou. Sobre o primeiro tópico, o vídeo de um policial militar, em São João da Boa Vista,
em São Paulo, batendo em uma mulher, que estava o questionando sobre a imobilização do marido por estar fora de casa depois do
período permitido pelo toque de recolher, teve repercussão notável. No que diz respeito à violência contra criança e adolescente, a
principal notícia trata do afogamento de uma criança de 1 ano na piscina de casa; a família questiona se a morte foi criminosa. A
notícia que marcou o tema da vitimização policial foi o esfaqueamento de um policial penal, em Brasília, por um adolescente de 15
anos;. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e a vítima está em estado grave.
Por fim, notícias sobre tráfico, homicídio e abandono de incapaz também tiveram cobertura da mídia. Juntas, ocuparam 10% da
cobertura da semana.
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