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 Olá Betina Barros, sair 

O QUE FOI NOTÍCIA

Jovem sem braços é preso por tentativa de assalto

Leonardo Cavalcante foi detido por porte ilegal de arma no Amazonas, suspeito de tentativa de assalto.
Prisão de líder e de outros 16 membros do do PCC também ganhou destaque

Amanda Lagreca
1º de abril de 2021

Na semana que passou, o principal tema noticiado pelos veículos de comunicação foram os crimes patrimoniais, que representaram
30% das notícias de segurança pública. A prisão de Leonardo Cavalcante, jovem de 23 anos que foi notícia em 2017 por ser a
primeira pessoa no Amazonas sem braços a ter carteira de motorista, teve destaque. Leonardo foi preso por porte ilegal de arma; a
suspeita é que ele tenha participado de uma tentativa de assalto.

Ainda sobre os crimes patrimoniais, a prisão em flagrante de uma mulher acusada de fazer testes falsos de Covid-19 em mais de
500 pessoas. A prisão por estelionato ocorreu em Maricá, no Rio de Janeiro. O relato de Shimene Cristina Scheid Dias, enfermeira
da UBS Ponta Negra, em Natal, contando sobre os traumas vivenciados com o assalto de doses da CoronaVac (vacina contra a
Covid disponível na unidade para os grupos prioritários) à unidade básica de saúde, ocorrido no dia 22 de março, também teve
importante destaque na mídia.

Outro assunto de grande destaque, noticiado pelos veículos de comunicação, foi sobre o crime organizado e milícias, ocupando 20%
das notícias de segurança pública entre os dias 23/03 e 29/03. A prisão de 16 membros do PCC, entre eles Bebezão, líder do PCC,
teve grande repercussão. As prisões ocorreram em Pedro Juan Cabellero, na cidade paraguaia que faz fronteira com o Brasil, por
meio da operação “Fronteira Segura”. Junto com esta notícia, também teve repercussão a notícia dos membros da facção criminosa
se matricularem em faculdades do Paraguai para facilitar a circulação pelo país e o disfarce; carteirinhas de estudante foram
encontradas na prisão de Bebezão e dos outros membros do PCC.

A notícia do aparecimento do corpo de duas adolescentes, em Timon (MA), as quais cavaram as próprias covas antes de serem
assassinadas, também foi notícia de impacto. As meninas estavam desaparecidas em Teresina, cidade onde moravam; suspeita-se
que ambas estavam associadas a alguma facção criminosa pelo tipo de crime que ocorreu, mesmo não sendo integrantes, de
acordo com as investigações.
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A temática da violência contra as mulheres teve cobertura de 12% dos temas de segurança pública na semana. O feminicídio de
Evelyne Ogawa, radialista de dois programas de rádio, ocorrido no dia 26, no Distrito Federal, teve destaque nas notícias.

O crime foi praticado pelo marido da vítima, que foi preso. Outro caso de importante veiculação foi a denúncia de cárcere privado e
violência doméstica ao delegado Anderson Silva. Ele participava de uma entrevista em uma rádio quando recebeu mensagens da
vítima pedindo ajuda e descrevendo onde estava pelo Whatsapp; a Polícia Civil foi até o local, na serra do Rio Grande do Sul, e
prendeu em flagrante o marido por cárcere privado, violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo.

O uso abusivo da força policial foi tema de 8% dos assuntos noticiados sobre segurança pública pela mídia na semana. A notícia de
maior destaque foi a prisão, por tentativa de homicídio, de um policial da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar), de São Paulo.
O sargento foi autuado em flagrante e encaminhado para o Presídio Militar Romão Gomes; a versão contada pelo mesmo à
delegacia foi desmentida por câmeras de segurança de um prédio próximo de onde ocorreu a tentativa de homicídio, no bairro de
Santa Cecília, capital de São Paulo.

A vitimização policial também teve cobertura de 8% pelos veículos de comunicação. A principal notícia repercutida foi a morte de um
policial militar, em Salvador, baleado por policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais). A tentativa de negociação
com Wesley Soares Goés durou mais 3 horas, no entanto, o mesmo acabou falecendo após atirar para cima e contra os policiais em
“possível surto”, de acordo com nota divulgada pela PM.

O tema da aglomeração na pandemia teve 4% de cobertura da mídia. A principal matéria foi a prisão de 6 pessoas, em Macapá, que
estavam aglomeradas em uma festa com mais de 60 pessoas, sem o uso de máscaras.

O tema do sistema prisional ocupou 3% das notícias publicadas na semana que passou. A principal notícia foi a decisão da Justiça
de São Paulo de impedir novas internações na Unidade Experimental de Saúde, a qual está Champinha, condenado por matar, em
2003, Liana Friedenbach e Felipe Caffé.

O caso de uma mulher infectada pelo Covid-19, que desrespeita normas sanitárias e foi levada à delegacia, também teve
repercussão relevante nas matérias divulgadas, ocupando 3% do noticiário. A Polícia Civil recebeu a denúncia antes mesmo da
confirmação do diagnóstico da mulher. O delegado responsável pelo caso recebeu imagens de moradores que mostram a forma de
atuação, ao cuspir e tentar infectar outras pessoas.

Servidores da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, de Colorado, no Paraná, foram até a casa da investigada para
orientá-la; na ocasião, a mulher também cuspiu neles. Depois da denúncia, a mesma foi levada para a delegacia e, caso volte a
descumprir o isolamento, o delegado irá pedir a prisão preventiva.

Por fim, notícias sobre racismo, violência contra animais e cárcere privado também foram veiculadas esta semana. O caso de uma
mulher que se recusou a utilizar máscara em um mercado e mordeu o policial ao ser abordada também teve repercussão. As
notícias ocuparam 12% do noticiário de segurança pública na semana que passou.

Amanda Lagreca
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