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 Olá Betina Barros, sair
O QUE FOI NOTÍCIA

Diversidade de temas na cobertura sobre o setor
Semana foi marcada por notícias sobre milícias, violência policial, a prisão domiciliar de Fabrício Queiroz,
entre outras
David Marques e Betina Warmling Barros
18 de agosto de 2020

A semana que passou trouxe grande diversidade de temas nas notícias do campo da segurança pública, sem que houvesse
significativa predominância de algum assunto. Notícias sobre organizações criminosas e milícias ocuparam 16% da cobertura da
área, com destaque para a repercussão a notícia de que a companheira do capitão da Polícia Militar do Rio de Janeiro Leonardo
Magalhães da Silva, acusado de chefiar uma milícia na zona oeste do Rio de Janeiro, é inspetora da Polícia Civil em delegacia
responsável por investigar o grupo. O capitão Leonardo está foi preso em operação do Ministério Público e da Polícia Civil do Rio de
Janeiro em julho deste ano.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados de clipagem.

Na quarta-feira (12/8), o Conselho Nacional de Justiça instaurou procedimento para verificar a conformidade de uma sentença da
juíza Inês Marchalek Zarpelon, da 1ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, na qual a juíza
afirma que que um homem negro é ‘seguramente integrante de grupo criminoso, em razão de sua raça’. Este assunto ocupou 14%
da cobertura da mídia na semana.
O relatório de inteligência produzidos pela Seopi, a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança
Pública, contra opositores políticos do presidente Jair Bolsonaro continuou repercutindo, com 13% da cobertura. Na sexta-feira
(7/08), o ministro André Mendonça participou de reunião virtual fechada da Comissão Mista de Controle das Atividades de
Inteligência, do Congresso Nacional. Nela, o ministro, que havia recusado entregar o documento à ministra do Supremo Tribunal
Federal Carmen Lucia e a representantes do Ministério Público Federal, entregou cópia do relatório ao presidente da Comissão, o
senador Nelsinho Trad (PSD-MS). O ministro afirmou que o órgão agiu dentro dos limites da legislação, tendo no mesmo período
monitorado um grupo bolsonarista. Segundo Trad, nesta semana deve haver reunião virtual do colegiado e parlamentares que
queiram ter acesso ao relatório deverão assinar termo de confidencialidade e não divulgar seu conteúdo.
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Casos de uso abusivo da força policial tiveram 10% da cobertura, ambos desdobramentos de casos tratados na última edição de O
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que foi notícia. Em relação ao caso do jovem Rogério Ferreira da Silva Junior, de 19 anos, morto durante abordagem por policiais
militares na zona sul da São Paulo, teve repercussão o fato de a versão presente no Boletim de Ocorrência do caso indicar que os
policiais agiram em legítima defesa, mesmo com o jovem desarmado e a moto sendo de seu amigo.
Outro caso que continuou em destaque foi a identificação de que os homens responsáveis por agredir o entregador Matheus
Fernandes em um shopping na zona norte do Rio de Janeiro eram policiais militares fora de serviço. O jovem estava no shopping
para trocar um relógio que havia comprado para presentear o pai no Dia dos Pais. Em depoimento, os policiais militares disseram
que agrediram o jovem por suspeitar que o boné que usava era uma referência a um traficante da região, cujo apelido é Hulk.
Matheus foi levado para uma escadaria, imobilizado e agredido pela dupla de policiais. Os seguranças do shopping não impediram a
ação.
O sistema prisional e as medidas que envolvem a contenção da propagação do novo coronavírus foram objeto de 10% da cobertura
da imprensa, com destaque para decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que negou o habeas corpus coletivo que
pretendia estender o benefício concedido à Márcia de Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz, a outros presos provisórios que sejam
principais cuidadores de pessoas idosas, imunodeprimidas ou com doenças crônicas.
Esta discussão se conecta com notícias sobre duas decisões recentes sobre o caso de Fabrício Queiroz. Na quinta-feira (13/8),
ministro do Superior Tribunal de Justiça, Félix Fischer, havia decidido que Queiroz deveria retornar à prisão. Já na sexta-feira (14/8),
o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, decidiu sobre habeas corpus da defesa de Queiroz, permitindo que
permaneça em prisão domiciliar utilizando tornozeleira eletrônica. As notícias sobre a prisão de Queiroz ocuparam 9% do noticiário.
Os casos de violência contra meninas e mulheres ocuparam 10% do noticiário na semana que passou. Neste tema, dois casos se
destacaram. O primeiro deles, o caso de uma menina capixaba de dez anos que engravidou após ser estuprada pelo tio. O homem
de 33 anos foi indiciado pela Polícia Civil e está foragido. A criança contou que os abusos e ameaças começaram quando ela tinha
seis anos.
Já na quinta-feira (13/08), a Polícia Civil, após denúncia de uma mãe de duas adolescentes vítimas, descobriu uma casa na zona
oeste do Rio de Janeiro que era utilizada como estúdio para a produção de pornografia infantil. O suspeito de conduzir as atividades
no local é um alemão de 73 anos, dono de uma agência de viagens, que foi preso. As vítimas identificadas possuíam entre 5 e 14
anos, tendo sido aliciadas em comunidades da região. O conteúdo ilegal era comercializado internacionalmente.
Por fim, casos de roubos tiveram 6% da cobertura da mídia na semana que passou, enquanto casos de homicídio tiveram 5%. Já
casos de outros crimes tiveram 8% da cobertura da área.
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