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O QUE FOI NOTÍCIA

Morte de tio e sobrinho que furtaram carne repercute
Segundo a família das vítimas, os dois foram entregues a traficantes locais por seguranças do supermercado
Amanda Pimentel
5 de maio de 2021

Semana passada a imprensa deu destaque a temas diversos na área da segurança pública. Entre os assuntos de maior
repercussão, destacaram-se manchetes sobre casos de homicídios (20%), violência contra a mulher (18%) e sistema prisional
(16%). No primeiro assunto, a notícia de maior destaque foi a morte de um tio e um sobrinho em Salvador, Bahia, encontrados no
porta-malas de um carro após furtarem carne num supermercado. Segundo a família das vítimas, os dois foram entregues a
traficantes locais pelos seguranças do supermercado. Além disso, a notícia do assassinato de uma passageira, agredida com golpes
de marreta dentro de um vagão do metrô em São Paulo, também ganhou bastante espaço nos veículos de mídia e repercussão nas
redes sociais.
Em relação ao tema da violência contra a mulher, a notícia de maior repercussão foi a denúncia da policial militar Jessica Paulo do
Nascimento contra um coronel da polícia de São Paulo por assédio sexual e ameaças de morte. Ele é acusado de enviar palavras
obscenas e propostas indecorosas para a policial e de tê-la humilhado em frente a colegas de trabalho. Além da denúncia, ela
solicitou medidas protetivas de urgência para si e sua família e, por meio de seu advogado, pediu à Corregedoria da Polícia Militar
de São Paulo a prisão preventiva do militar e a suspensão do seu porte de arma. Ainda neste tema, outra notícia repercutida pela
mídia foi a denúncia oferecida pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o promotor André Luis Garcia de Pinho pelo feminicídio
triplamente qualificado de sua esposa, Lorenza Maria de Pinho. Segundo o laudo da perícia, Lorenza foi morta por estrangulamento,
incompatível com a versão apresentada inicialmente por André, que afirmava que ela havia se engasgado.
No que se refere ao tema sistema prisional, destacaram-se principalmente notícias sobre detenções, como a prisão de uma mulher
que desviava doações de cabelos para pacientes com câncer e os vendia em lojas e na internet, e a prisão de um homem que jogou
ovos em manifestantes pró-Bolsonaro em uma manifestação em Minas Gerais. Além disso, também ganhou destaque a condenação
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que obriga o estado a pagar R$ 2 milhões em indenização a um
homem que ficou preso injustamente por 17 anos, desde 1995, após ser erroneamente identificado como o Maníaco do Anchieta,
criminoso que abusou sexualmente de diversas mulheres na capital do Estado. O caso é abordado nesta edição do Fonte Segura.
Já no tema dos crimes patrimoniais, responsável por 14% das manchetes da semana, destacaram-se notícias sobre assaltos e
furtos. A manchete de maior destaque foi a tentativa de assalto à casa do apresentador Luis Ernesto Lacombe. Ao retornarem para
seu apartamento ao lado da esposa, em São Paulo, ele perceu que o local havia sido revirado e dois assaltantes se encontravam no
local. O apresentador conseguiu imobilizar um dos assaltantes com um mata-leão e segurar o outro pelo pulso até a chegada da
polícia. Outra notícia com alta repercussão foi o assalto a uma agência do Banco do Brasil no Rio de Janeiro, em que os criminosos
renderam o tesoureiro da agência e levaram uma quantia de cerca de R$ 2 milhões em malotes.
Outros temas bastante veiculados pela mídia na semana e que ocuparam 12% e 7% do total de notícias foram, respectivamente,
ações do crime organizado e de milícias e ocorrências de uso abusivo da força policial. No primeiro tema, destacou-se a prisão na
Baixada Fluminense de um traficante colombiano ligado ao cartel de Medellín, que coordenava a compra, venda e transporte de
vários tipos de drogas destinadas ao tráfico internacional e que integrava havia bastante tempo a lista da Difusão Vermelha da
Interpol. Já no segundo, a manchete de maior destaque foi uma morte decorrente de intervenção policial ocorrida em Dom Eliseu,
interior do Pará, ocasionada por um policial militar que afirmou ter “confundido” a vítima com um traficante local, porque eram
homônimos.
Por fim, outros temas que receberam cobertura da mídia na semana foram os seguintes: racismo (3%), em razão de uma decisão
contra a Igreja Mundial do Poder de Deus, obrigada a pagar indenização para um fiel negro que foi revistado indevidamente perante
outras pessoas dentro da igreja; ameaça (3%), em função da acusação do vice-presidente do PSL, Junior Bozzela, de que Eduardo
Bolsonaro havia lhe ameaçado de morte após um encontro no aeroporto de Congonhas, em São Paulo; violência contra a criança
(2%), pela prisão de Rosângela Nunes por omissão em relação às agressões sofridas por Ketelen Vitoria, de 5 anos, enteada de sua
filha, em Porto Real, região Sul do Rio de Janeiro, e fraudes e crimes na pandemia (2%), pela prisão de cinco pessoas em
Pernambuco em uma operação contra fraudes no auxílio emergencial.
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