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O QUE FOI NOTÍCIA

Violência contra a mulher em destaque na mídia

Denúncia de cárcere privado e casos de feminicídios dividiram espaço com a cobertura sobre a morte do
menino Henry

Amanda Pimentel
22 de abril de 2021

O noticiário da área de Segurança Pública voltou-se majoritariamente à cobertura de três temas na semana passada: violência
contra a mulher (21%), violência contra as crianças e adolescentes (19%), e descumprimentos e crimes relacionados à pandemia
(11%). No primeiro tema, as notícias mais veiculadas trataram do resgate de uma mulher de 75 anos no Rio de Janeiro, mantida em
cárcere privado em condições de maus tratos por uma terceira pessoa, suspeita também de receber a indenização da vítima de
maneira indevida; outro caso foi um feminicídio ocorrido no interior do Distrito Federal, em que uma mulher de 41 anos foi morta pelo
próprio companheiro, que desferiu uma série de facadas contra ela; e a ida a júri popular de um homem acusado de matar uma ex-
miss em Manaus, no primeiro semestre do ano passado.

O segundo tema, que já vinha recebendo bastante atenção nas semanas anteriores, foi o caso do menino Henry, de 4 anos, morto
no apartamento da mãe e padrasto, o vereador Dr. Jairinho, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Entre as notícias de maior
repercussão, destacou-se a reconstituição feita pela polícia carioca, que apontou 23 lesões encontradas no corpo da criança, entre
elas hemorragia na cabeça, danos nos rins e laceração no fígado, o que acabou descartando a possibilidade de um acidente
doméstico, como afirmado pela mãe e padrasto da vítima inicialmente. Os peritos destacaram que as características apresentadas
são condizentes com aquelas produzidas por uma ação violenta, e que a criança começou a ser agredida quatro horas antes de ser
levada ao hospital.

Em relaçao às notícias referentes a descumprimentos e crimes na pandemia, a maior parte das manchetes foram sobre fraudes e
desvios de vacinas e aglomerações. As notícias mais repercutidas nesse assunto foram a prisão de uma técnica em enfermagem
em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, por sair de um posto de saúde com sobras da vacina Coronavac e a
superlotação nos transportes durante a fase vermelha da quarentena em São Paulo.

Em seguida, o tema do crime organizado e milícias (9%) também esteve presente entre as manchetes da semana, com a notícia
sobre a prisão de um dos líderes do PCC em Ponta Porã, Paraguai, conhecido como “Bebezão”, além de outras 15 pessoas
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suspeitas de integrarem a cúpula da organização. Além disso, outros assuntos que também receberam destaque foram homicídios
(7%), fraudes (6%) e racismo (5%), com notícias sobre a morte de um suspeito de ter matado um delegado em Jataúba dentro de
uma ambulância do Samu, em Caruaru, Pernambuco. Também foi notícia a prisão de uma blogueira em Belo Horizonte por suspeita
de ter vendido cosméticos falsificados para todo o país e a prisão de uma mulher no litoral paulista por ter chamado um rapaz de
“macaco fedorento” dentro do transporte público.

Por fim, outros temas que também receberam destaque foram violência contra LGBT’s (5%), desacato (5%), crimes patrimoniais
(5%) e uso abusivo da força policial (3%). Entre as notícias de destaque do primeiro e segundo tema, destaque para o processo por
homofobia iniciado pela família do ator Paulo Gustavo, atualmente internado em estado grave por conta da Covid-19, contra um
pastor que afirmou estar orando pela sua morte e a prisão de dois homens que desacataram guardas municipais e ofenderam o
delegado de polícia que atendia o caso. Já quanto ao terceiro e quarto temas, destacaram-se as notícias sobre um cinegrafista que
perseguiu os ladrões que o haviam assaltado em Manaus e a apuração de uma denúncia a uma mulher que diz ter sido agredida em
uma abordagem por um policial, em Bauru, São Paulo.

Amanda Pimentel
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