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O QUE FOI NOTÍCIA

Morte de criança de 4 anos no RJ repercute na mídia

Informações contraditórias nos depoimentos da mãe, do padrasto e dados do laudo necroscópico são
investigados

Amanda Pimentel
24 de março de 2021

O noticiário da semana deu destaque para diversos temas da área de Segurança Pública. Entre os assuntos mais veiculados, estão
casos de homicídios (21%), ocorrências de crimes contra o patrimônio (19%) e atuação do crime organizado e milícias (15%).
Conjuntamente, esses três temas foram responsáveis por mais da metade das manchetes do setor no período.

No que se refere aos homicídios, a notícia de maior destaque ficou por conta da morte de uma criança de 4 anos, Henry Borel, no
Rio de Janeiro. Segundo informações colhidas pela polícia, a mãe do menino afirmou que ouviu um barulho e encontrou a criança
caída no chão do quarto do apartamento, mas segundo informações do laudo necroscópico, a criança teria morrido vítima de
“hemorragia interna” e “laceração hepática causada por ação contundente”, o que segundo especialistas consultados, indicam a
existência de uma ação violenta. A criança passava uns dias na casa da mãe, que havia se separado recentemente do seu pai
biológico, e vivia agora com um padrasto, o vereador Jairinho, do partido Solidariedade no Rio de Janeiro. Em seguida, outra notícia
com bastante repercussão no tema de homicídios, foi o assassinato de um empresário na zona norte do Rio de Janeiro realizado
pelo amante de sua esposa. O amante, réu confesso, teria planejado o assassinato do empresário juntamente com a esposa, que
está sendo investigada pela polícia civil carioca. 

Já quanto ao tema dos crimes contra o patrimônio, destacaram-se casos de roubo, como o assalto realizado por dois ladrões contra
esposa e filha de um líder do PCC em São Paulo, que quando descobertos, foram amarrados e julgados pelo “tribunal do crime” da
facção, além de um caso de dano ao patrimônio público em Sorocaba. Neste último caso, integrantes do sindicato dos trabalhadores
em transporte rodoviário foram presos suspeitos de incendiarem sete ônibus no Paraná.

No tema do crime organizado e milícias, as notícias com maior destaque na semana se referem a uma ação integrada da polícia civil
da Bahia contra facções envolvidas com tráfico de drogas, roubos e corrupção de menores em vários municípios do estado e o
recebimento da Medalha Tiradentes, mais alta honraria concedida pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), ao sargento
da PM Luis Carlos Felipe Martins, morto e suspeito de integrar grupos de milícias do estado, das mãos do deputado Flávio
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Bolsonaro. Além disso, os desdobramentos do assalto cometido contra esposa e filha de líder do PCC, citado anteriormente,
também repercutiram na mídia em razão da atuação da facção no julgamento dos assaltantes. 

Outros temas que receberam bastante destaque na semana foram ações ligadas ao tráfico de drogas (11%), violência contra a
mulher (10%), sistema prisional (6%) e aglomerações realizadas no período da pandemia (5%). Entre as notícias sobre tráfico de
drogas, destacou-se uma decisão da justiça militar desta quinta-feira (18/3), decretando a prisão de três militares suspeitos de
participação no esquema de tráfico de drogas descoberto após a prisão em flagrante do segundo-sargento da Força Aérea Brasileira
(FAB) Manoel Silva Rodrigues, em 2019. Já quanto ao tema da violência contra a mulher, as notícia mais veiculada foi a da morte de
uma mulher grávida em Macaé, que foi encontrada dentro do banheiro de sua casa, com diversos cortes pelo corpo e com a barriga
cortada. O bebê foi arrancada da barriga dela. 

Já no tema do sistema prisional, foi destaque a prisão de um jovem hacker de 24 anos em Uberlândia (MG), suspeito de divulgar
informações e dados pessoais de 223 milhões de brasileiros, o maior caso de vazamento de dados do Brasil. Casos de
aglomerações no período da pandemia também receberam atenção essa semana, especialmente a descoberta da presença de um
delegado da polícia civil em uma festa clandestina, em Pernambuco, no Recife.

Por fim, os assuntos que receberam menor menção na semana foram um caso de uso abusivo da força policial (3%), no qual um
policial militar agrediu com um tapa no rosto um advogado dentro de uma delegacia em Fortaleza (CE), um caso de violência contra
os animais (3%), em que dois homens foram presos por esquartejar e comer um cachorro em Crisópolis, na Bahia e um caso de
ameaça (2%), sofrido pela médica Ludhmila Hajjar após se recusar a assumir o cargo de ministra da saúde no governo Bolsonaro

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