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O QUE FOI NOTÍCIA

Crime em Paraty tem grande repercussão na mídia
Violência contra a mulher, ações em presídios e a troca do ouvidor das polícias de SP também ocuparam
espaço no noticiário
Mais uma vez, a violência contra as mulheres ocupou as principais manchetes de jornais e sites, com 38% do total de notícias sobre
o setor entre os dias 3 e 9 de fevereiro. O destaque - negativo - da semana foi a prisão de um homem que assassinou um turista e
ainda estuprou sua mulher na cidade de Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro. O assunto repercutiu bastante nos veículos de
comunicação pela violência da ocorrência e pelo fato de o criminoso ter sido reconhecido posteriormente como autor de estupros por
outras mulheres da região. Também contribuíram para esse volume de matérias outros casos estupros e feminicídios, que tem
recebido atenção constante dos veículos de imprensa, assim como a divulgação de novos dados sobre este tipo de crime em 2019.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados de clipagem, utilizando Structural Topic Modelling.

Também repercutiu bastante uma reportagem de O Estado de S. Paulo sobre o enxugamento das verbas federais destinadas ao
combate à violência contra as mulheres, entre elas os repasses para as unidades da Casa da Mulher Brasileira. A informação foi
contestada por outros jornais. Rápida consulta do Fonte Segura ao Portal da Transparência do Governo Federal mostra que não é
possível afirmar que houve esse congelamento com tanta veemência, uma vez que depende do objeto de consulta. Rubricas
orçamentárias e tipos de lançamento distintos trazem informações que se contradizem, e por isso é recomendado explicitar a que
tipo de informação as reportagens fazem referência.
O assunto rendeu diversas declarações por parte de Damares Alves, à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos
Humanos, e também do presidente Jair Bolsonaro. Damares afirmou que este ano investirá em outros modelos de Casa da Mulher
Brasileira, enquanto Bolsonaro se defendeu dizendo que “o que importa é a postura, não o dinheiro”.
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Fonte: Manchetes de notícias a partir de dados de clipagem.

As notícias referentes a presídios e organizações criminosas também tiveram bastante atenção, com 26% do noticiário. Entre os
temas abordados pelos jornalistas, destacam-se a designação das Forças Armadas para fazer a segurança de penitenciária em
Brasília, de caráter preventivo, e a recaptura de mais um dos presos foragidos do Complexo Penitenciário de Rio Branco, no Acre em janeiro, 26 pessoas fugiram do maior presídio do estado, que ocasionou uma visita do Departamento Penitenciário Nacional ao
local e um debate sobre gestão prisional na região Norte, que está em crise há alguns anos.
Assuntos relacionados diretamente ao Ministério da Justiça e Segurança Pública tiveram 23% de cobertura dos veículos, entre eles
a decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que determinou no último dia 6 (quinta-feira) a liberação de mais
de R$ 1 bilhão do Fundo Nacional de Segurança Pública. Importante mencionar que esses recursos são destinados a repasses
estaduais e estavam contingenciados pela pasta.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados de clipagem, utilizando Structural Topic Modelling.
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