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O QUE FOI NOTÍCIA

A prisão do número 3 do PCC repercute no noticiário

André Francisco estava foragido e foi surpreendido em operação que contou com mais de 300 policiais do
Choque

Amanda Lagreca
17 de março de 2021

A prisão de André Fellipe das Merces Francisco, apontado como número 3 do PCC, pela Operação Caminhos Seguros da Polícia
Civil de São Paulo, teve grande repercussão na mídia. Ele estava foragido da penitenciária de São Vicente desde janeiro, segundo o
portal UOL. No local onde Francisco estava, a Polícia apreendeu 21,8 quilos de maconha, crack e cocaína, além de um veículo
roubado. A ação para prender o membro da facção contou com o apoio de 300 policiais do Choque e terminou com a prisão de
outras três pessoas e uma morte.

Outro tema de destaque na semana foi a soltura do Vando dos Santos Bernardo, preso erroneamente por quase três anos acusado
de latrocínio. No entanto, no dia do crime, ele conseguiu provar que estava tocando em um bar; a Polícia Civil informou que a
investigação foi falha e enfatizou a necessidade de utilizar mais elementos, além do reconhecimento facial, como prova de inquéritos
policiais.

O tema do racismo (4%), sequestro de crianças na Nigéria (3%) e de agressões a João Dória (2%), governador do estado de São
Paulo, também esteve presente nas notícias veiculadas durante a semana. Sobre racismo, a operação Shalom, coordenada pela
Delegacia de Crimes Cibernéticos, realizou mandados de busca e apreensão na casa de um pastor, o qual clamava, em vídeos
publicados pela internet, por um “novo Holocausto”. O sequestro de mais de 600 crianças, desde dezembro de 2020, na Nigéria
também ganhou atenção das notícias sobre segurança pública. Por fim, as ameaças feitas a João Dória, denunciadas pelo mesmo à
Polícia Civil, também tiveram repercussão nas redes.

A discussão sobre outros crimes e notícias, como violência contra os animais, desacato à autoridade e fraude somaram 6% da
cobertura da mídia. Sobre o tema de desacato à autoridade, a principal notícia veiculada diz respeito à prisão de uma técnica de
enfermagem, infectada com o Covid-19, por cuspir em policiais. A denúncia de fraude na vacinação contra Covid-19, recebida pela
Polícia Civil, foi a principal notícia veiculada na semana sobre a temática de fraude.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados de clipagem.
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