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O QUE FOI NOTÍCIA

Morte de Geleião e prisão de seguranças na Bahia
tomam conta do noticiário
Também repercutiram os casos de violência contra crianças e adolescentes em São Paulo e no Paraná, e o
julgamento de autor de caso de feminicídio em Santa Catarina
Amanda Pimentel
12 de maio de 2021

As notícias de maior destaque na semana foram a morte de José Márcio Felício, mais conhecido como Geleião, um dos fundadores
do Primeiro Comando da Capital (PCC), aos 60 anos, no Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário de São Paulo, após ter
contraído a covid-19 dentro da prisão, e a prisão de três seguranças da rede de supermercados Atakarejo, suspeitos de participação
na morte de Bruno e Yan Barros da Silva, após estes furtarem carne de uma das lojas da rede de supermercados.

Em seguida, o segundo tema de maior destaque na mídia foi o da violência contra crianças e adolescentes (17%). Entre as notícias
de maior destaque estão a prisão da mãe do menino Gael de Freitas Nunes, de 3 anos, que morreu após ter sido encontrado com
ferimentos no apartamento da família, na cidade de São Paulo, e a condenação de Carlos Eduardo dos Santos a 50 anos de prisão
pela morte da menina Rachel Genofre, de 9 anos, ocorrida em 2008 na cidade de Curitiba, no Paraná. Além disso, também se
destacou a notícia da prisão de uma mãe em Anapólis, Goiás, após ter abandonado o seu filho recém-nascido em um lote baldio e
queimá-lo.
O terceiro tema de maior destaque da semana foi o da violência contra meninas e mulheres, representando um total de 12% das
matérias veiculadas no período. Nesse caso, a notícia de maior repercussão foi a condenação à prisão de Luiz Felipe Manvailer pela
morte de sua esposa, Tatiane Spitzner, ocorrida em 2018 - ele também foi obrigado a indenizar os familiares de Tatiane em R$ 100
mil reais por danos morais. Durante a semana, outro caso que também repercutiu foi a morte da menina Ana Paula Soares, de 6
anos, agredida e violentada até a morte pelo seu padrasto em Unaí, Minas Gerais. Segundo o laudo médico, a criança apresentava
sinais no corpo de que foi brutalmente agredida antes de morrer, além de ter sido violentada sexualmente.
Outros assuntos também veiculados pela mídia durante a semana foram ações do crime organizado e milícias (10%), crimes e
descumprimentos relacionados à pandemia (9%) e casos de uso abusivo da força policial. No primeiro tema, destacaram-se as
notícias sobre a comercialização da maconha colombiana no mercado de drogas brasileiro pelo PCC, mais cara e considerada como
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de melhor qualidade que a maconha paraguaia, que tradicionalmente abastece a maior parte do país, e uma denúncia de moradores
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de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, sobre a expansão das milícias em áreas de preservação ambiental. Já no tema dos
crimes e descumprimentos na pandemia, destacaram-se notícias referentes à CPI da pandemia, instaurada recentemente, em
especial uma matéria sobre desvio de dinheiro do setor da saúde no Distrito Federal. Por fim, no tema do uso abusivo da força
policial, a manchete de maior repercussão foi a reação de um policial, que, ao notar que havia uma manifestação de várias mulheres
contra o feminicídio em frente a delegacia que trabalhava, em Paraty, no Rio de Janeiro, saiu armado e efetuou disparos contra as
manifestantes.
Além disso, outros temas que também foram abordados pelos veículos de imprensa durante a semana foram crimes patrimoniais,
com destaque para casos de assaltos e furtos, representando 7% do total de manchetes e um caso de ameaça de morte,
denunciado por uma moradora da favela do jacarezinho, onde recentemente ocorreu uma chacina, alegando que estava sendo
ameaçada por terceiros por ser confundida com a mãe de uma das vítimas da operação. Por outro lado, um caso de envolvimento
de um delegado com tráfico de drogas também esteve entre as manchetes da semana, representando um total de 4% das matérias
veiculadas, além de um caso de racismo cometido por uma nutricionista contra sua vizinha, em Santos, São Paulo, representando
um total de 2% das manchetes do período.
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