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 Olá Betina Barros, sair 

O QUE FOI NOTÍCIA

Morte de PM na Bahia e fraudes na pandemia são os
destaques da semana

Também repercutiram casos de violência contra meninas e mulheres, com feminicídios no DF e Santa
Catarina

Amanda Pimentel
7 de abril de 2021

Nesta edição do Fonte Segura, que contempla o período compreendido entre o dia 31 de março e 6 de abril, a análise dos temas da
segurança pública que povoaram o noticiário da semana indicou uma grande repercussão de um caso de vitimização policial (30%)
e de ocorrências de fraudes na pandemia (24%), relacionadas especialmente ao desvio de vacinas e ao auxílio emergencial.

No primeiro assunto, destacou-se ainda a morte do policial militar, Wesley Soares Goés, no Farol da Barra, importante ponto turístico
da cidade de Salvador, na Bahia. Em meio a um aparente “surto”, o policial realizou vários disparos para cima e contra policiais que
se aproximavam do local. Uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) chegou a fazer uma negociação com o
policial, que durou cerca de três horas, mas em meio a acessos de raiva e disparos realizados, ele foi baleado e morreu momentos
depois. Além da imensa repercussão nos veículos de mídia e redes sociais, o caso foi mobilizado por políticos bolsonaristas e
apoiadores do presidente Jair Bolsonaro como uma forma de incitar revoltas contra às medidas restritivas determinadas pelo
governador da Bahia, Rui Costa (PT). 

Já quanto ao segundo tema de maior veiculação, casos de fraudes contra vacinação e auxílio emergencial se multiplicaram na mídia
nesta semana. Entre os casos de maior destaque, estão o de Claúdia de Freitas, que se fez passar por enfermeira para aplicar
doses de vacina contra a covid-19 na garagem de uma empresa de ônibus em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele chegou a ser presa
no dia 30, mas saiu da prisão no sábado (3/4) por determinação judicial. A polícia federal investiga a participação de empresários no
esquema. Além disso, o caso de uma turista que foi perseguida pela polícia ao tentar ingressar em São Sebastião, litoral de São
Paulo, tendo testado positivo para a covid-19, também recebeu destaque no noticiário.

Por outro lado, os casos de fraudes contra o auxílio emergencial que foram mais noticiados dizem respeito a uma investigação
conduzida pela polícia federal contra servidores públicos de Guaratuba, litoral do Paraná, que teriam recebido o auxílio emergencial

javascript:void(0)
https://www.fontesegura.org.br/adm/log_out.php?out=1
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/03/28/morre-pm-que-surtou-e-disparou-tiros-de-fuzil-para-cima-na-regiao-do-farol-da-barra-diz-ssp-ba.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2021/03/30/falsa-enfermeira-suspeita-de-participar-de-vacinacao-clandestina-e-presa-pela-pf-em-bh.ghtml
https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2021/04/01/turista-e-perseguida-por-furar-barreira-sanitaria-apos-testar-positivo-para-covid-em-sao-sebastiao-sp.ghtml
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2021/03/30/servidores-publicos-de-guaratuba-sao-investigados-por-suspeita-de-fraude-no-auxilio-emergencial-diz-pf.ghtml


01/10/2021 11:47 Fonte Segura

https://www.fontesegura.org.br/adm/page/page_editor#1008 2/2

 Olá Betina Barros, sair 
de forma indevida e a uma operação da polícia federal em Goiás que encontrou uma mala com mais de 800 mil reais em Goiânia ao
investigar fraudes de quase 15 milhões em recebimento do auxílio emergencial.

Em seguida, casos de violência contra meninas e mulheres também foram bastante noticiados, totalizando 10% das manchetes.
Dois foram os casos de maior repercussão: o primeiro, um feminicídio ocorrido no Distrito Federal, em que o companheiro da
radialista Evelyne Ogawa, de 38 anos, a matou estrangulada com um fio elétrico e fugiu logo depois; o segundo, um feminicídio
ocorrido em Santa Catarina, onde uma jovem de 21 anos foi encontrada morta carbonizada dentro de sua própria casa, que
posteriormente foi incendiada. O suspeito de ter cometido o assassinato é o cunhado da vítima.

Outros temas que também receberam destaque no noticiário da semana foram crimes patrimoniais (8%), atuação do crime
organizado e milícias (7%) e sistema prisional (5%). No primeiro, casos de roubos e furtos foram os mais veiculados, em especial
um ocorrido em Uberlândia, Minas Gerais, onde uma policial militar aposentada imobilizou um homem quando este tentava realizar
um assalto a uma senhora. Já no segundo caso, destacou-se a liberação da prisão de 71 pessoas acusadas de integrarem uma
facção em Quixeramobim, no Ceará, entre eles, uma universitária e servidores públicos municipais, que integravam a chefia da
facção. No tema sistema prisional, ganhou relevo o caso de uma ordem de soltura de um juiz para seu próprio filho, acusado de
dirigir bêbado e atropelar um motociclista no Piauí.

Por fim, em menor escala, temas como homicídios (4%), Tráfico de Drogas (4%), Dano Patrimonial (2%) e Uso abusivo da força
policial (2%) também estiveram presentes entre as manchetes da segurança pública da semana. Quanto ao tema dos homicídios e
tráfico de drogas, destacaram-se um caso de morte de um jovem de 21 anos em Campo Grande, assassinado com 20 tiros logo
após se arrepender de um furto de uma televisão e a devolver para a vítima e a prisão de um traficante no interior de São Paulo
após interceptação de um helicóptero por parte da polícia. E quanto aos temas do dano patrimonial e uso abusivo da força policial, o
destaque ficou por conta, respectivamente, de um flagrante realizado contra um homem que ateou fogo ao prédio da prefeitura de
Ribeirão Branco, em São Paulo e de um flagrante de um polícia militar agredindo uma mulher em um mercadinho em Recife,
Pernambuco.
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