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O QUE DIZEM AS REDES

Troca de superintendentes da PF repercute nas redes
Usuários demonstraram preocupação com decisão tomada após operação contra o ministro do Meio
Ambiente
Amanda Lagreca
22 de abril de 2020

Na semana que passou, o tema Polícia Federal teve relevância nas interações dos internautas nas redes. Segundo o levantamento
semanal das discussões no Twitter, realizado pelo Fonte Segura em parceria com a Decode Pulse, a referência à corporação
apareceu em 58% do total dos assuntos mapeados. O tópico da Segurança Pública foi responsável por 18% das interações, seguido
por Violência policial e Violência contra a mulher, cada um representando 9% do percentual de interações no Twitter.

Fonte: Elaboração Fonte Segura e Decode Pulse a partir de dados coletados no Twitter.

No tópico da Polícia Federal, a discussão mais relevante nas redes foi a denúncia feita pelo delegado Alexandre Saraiva, então
superintendente da Polícia Federal do Amazonas, a respeito da interferência de Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, na
operação Handroanthus GLO. No dia 15 de abril, a Polícia Federal confirmou a troca do superintendente, um dia após o envio da
denúncia, realizada por Saraiva, ao Supremo Tribunal Federal. Nas redes, a notícia repercutiu com movimentações no sentido de
apoio ao afastamento de Salles do comando do ministério; 63% dos internautas demonstraram apreensão por mais ações que o
ministro possa cometer e pediram o andamento das investigações. Uma parcela também significativa (28%) demonstrou ser contra a
investigação do Ministro Ricardo Salles.
A mudança da superintendência da Polícia Federal em São Paulo também teve relevância nas interações nas redes. O delegado
Rodrigo Bartolomei substituiu o delegado Dennis Cali, que estava na pasta desde o dia 16 de março; a alteração foi realizada por
Paulo Maiurino, diretor-geral da Polícia Federal, nomeado em 6 de abril.
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