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O QUE FOI NOTÍCIA

Pacote Anticrime e mortes em Paraisópolis dominam
cobertura da mídia
Tema das mortes violentas e proposta aprovada pela Câmara dos Deputados ocuparam 44% do noticiário
da semana
A temática da segurança pública foi movimentada na semana passada, com equilíbrio na cobertura da variedade de assuntos pela
mídia. Dois pontos ganharam especial relevância: a votação do Pacote Anticrime na Câmara dos Deputados e as mortes de nove
jovens em um baile funk em Paraisópolis. Para se ter uma ideia do espaço ocupado pelos temas nas manchetes do noticiário, basta
conferir a nuvem de palavras abaixo, extraídas a partir de um levantamento feito com base nas manchetes das notícias veiculadas
ao longo da última semana.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados de clipagem com as manchetes do textos.

A operação policial em Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, ocorreu na madrugada de sábado (30/11) para domingo (1/12) e
despertou muita atenção dos veículos de comunicação. Nove pessoas morreram e outras doze pessoas ficaram feridas. A versão
inicial da Polícia Civil foi de que as mortes ocorreram por pisoteamento.
As mortes provocadas por ação de policiais não se restringiram à favela paulistana na semana. Na quinta-feira (5), quatro pessoas
morreram em tiroteio durante ação de agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) no Morro do Dendê, no Rio de
Janeiro. Entre as vítimas, estava Diego Buiu, conhecido como “Bunitinho”, comediante e influenciador nas redes sociais.
No mesmo dia, a justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público contra Rodrigo José de Matos Soares, policial
acusado de matar a menina Ágatha, de oito anos, no Complexo do Alemão, no dia 20 de setembro.
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Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados de clipagem, utilizando Strucutral Topic Modelling.

A discussão sobre o Pacote Anticrime teve repercussão similar, abrangendo 21% das notícias. Na quarta-feira (4), a Câmara dos
Deputados aprovou o Pacote, representado pelo PL 10372/18. O placar ficou em 408 votos a favor, 9 contra e 2 abstenções. A
proposta aprovada é uma combinação de propostas de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, e de Sergio
Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública.
Entre os pontos aprovados, destaca-se o aumento do tempo máximo de cumprimento de prisão no país de 30 para 40 anos, e o
acréscimo de crimes considerados hediondos. Outros pontos inicialmente propostos foram retirados do texto final, como a ampliação
do excludente de ilicitude e a prisão após condenação em segunda instância. Em sequência, a proposta será votada no Senado.
A violência contra a mulher continua com grande espaço na mídia pela sétima semana consecutiva, com 29% do conteúdo das
matérias. No último domingo (8) ocorreu, em pelo menos 20 cidades brasileiras, a primeira Caminhada pelo Fim da Violência contra
as Mulheres. O evento é parte dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, uma campanha da Organização
das Nações Unidas, e teve relativo destaque na mídia. A descrição de casos de feminicídio segue preenchendo boa parte do
noticiário do setor da segurança pública.
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Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados de clipagem, utilizando Strucutral Topic Modelling.

Os demais temas da segurança pública também tomaram 29% dos jornais. Entre eles, destaca-se a tranferência de R$ 3,1 milhões
do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, na quarta (4), uma
semana após o "Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres". Ainda na quarta-feira o ministro Sergio Moro
anunciou o envio da Força Nacional à Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas, que está em conflito desde setembro. A Força
Nacional também foi designada para reforçar fronteiras no estado de Mato Grosso. Também ganhou destaque pela mídia a
concessão de refúgio a 21 mil venezuelanos no Brasil.
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