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O QUE FOI NOTÍCIA

Assaltos a bancos em SP ocupam 31% do noticiário
Ação em Botucatu envolveu de 30 a 40 assaltantes e polícia suspeita ter sido financiada por organização
criminosa
David Marques e Betina Warmling Barros
04 de agosto de 2020

Na semana que passou, o principal assunto envolveu o tema "organizações criminosas e milícia", com mais de 31% da cobertura da
mídia sobre segurança pública. Em grande medida, isso se deveu à repercussão do assalto realizado a agências bancárias em
Botucatu, no interior de São Paulo e seus desdobramentos. A ação se deu na madrugada de quinta-feira (30/07) e, segundo a PM,
envolveu entre 30 e 40 assaltantes, que usaram um caminhão como bloqueio de uma rodovia, incendiaram carros em frente ao
batalhão da PM na cidade para impedir a saída de viaturas, além de terem feito reféns durante o assalto. A suspeita dos órgãos de
segurança do estado é de que o roubo tenha sido realizado, ou ao menos financiado, pela facção Primeiro Comando da Capital
(PCC).
Até o sábado, a Polícia Civil recuperou mais de R$ 1,6 milhão proveniente do roubo, além de fuzis, uma metralhadora .50, e
explosivos. Um suspeito foi morto pela PM após o assalto, mas a família alega que ele não fazia parte do crime.
Na terça-feira (28/07), uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) cumpriu 212 mandados
judiciais em 11 estados, com destaque para Alagoas, que concentrou 98 deles. Intitulada de operação Flashback, teve como objetivo
isolar novar lideranças do PCC no Brasil

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

Também teve destaque na semana a discussão sobre o sistema prisional, que alcançou 21,4% da cobertura da área. Neste assunto,
teve repercussão a entrevista da secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos (PP) do Ministério da Economia,
Martha Seillier ao UOL, na qual ela detalha um projeto do governo federal, em parceria com os governos estaduais de Santa
Catarina e do Rio Grande do Sul, para a construção de duas unidades prisionais em modelos de Parceria Público-Privada. A
reportagem foi a mais compartilhada da área no Facebook na semana passada.
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A atuação policial teve espaço na cobertura da semana, tendo alcançado 11,4% da mídia do setor. A principal notícia neste foi a de
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que teve início no sábado (1º de agosto) o programa “Olho Vivo”, da PM de São Paulo, que consiste na implementação de três mil
câmeras corporais, acopladas ao uniforme de policiais militares até o final do ano, que já teve início com a operação de 500
unidades, doadas pela iniciativa privada. O investimento público anunciado é da ordem de R$ 7 milhões. Um projeto do gênero
estava em andamento havia seis anos na zona sul da capital, mas ainda era considerado em fase de testes. As câmeras em
operação foram distribuídas em três batalhões da capital e não foram direcionadas a unidades especiais, como a ROTA. O programa
"Olho Vivo" foi anunciado pelo governador João Doria (PSDB) após a repercussão de diversos casos de uso abusivo da força
policial registrados em vídeo.
Os casos de violência doméstica e contra a mulher tiveram 10% da cobertura da mídia. Já 8,6% da cobertura tratou de crimes contra
crianças, com destaque para a conclusão da investigação policial sobre o homicídio de Danilo de Sousa Silva, de 7 anos, em
Goiânia. Segundo a Polícia Civil, a criança foi agredida e afogada em lama pelo padrasto.
Por fim, 7,1% das notícias trataram de casos de homicídios. Notícias sobre outros crimes diversos, como roubos e assaltos, tiveram
10% da cobertura da mídia da área.
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