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

Na temática da Segurança Pública, a discussão sobre o novo ministro da Justiça, Anderson Gustavo Torres, empossado no final de
março de 2021, também teve relevância. De forma geral, o público não sabe se sua posse foi uma boa escolha, opinião que
prevalece em 72% dos internautas que se manifestaram a respeito; 18% acham que foi uma boa escolha e 10%, não. O combate ao
tráfico de drogas também foi tema importante nas redes, ocupando 25% da temática da segurança pública. O ministro Anderson
Torres enfatizou, em sua conta do Twitter, que “as forças de segurança têm trabalhado arduamente na apreensão de drogas, algo
crucial para quebrar o ciclo do crime organizado”.

O terceiro tema de relevância notável na semana foi a Violência policial. A principal questão que discutiu-se foi a violência policial no
Rio de Janeiro e medidas para a diminuição da mesma. No dia 16 de abril, o STF iniciou uma audiência pública para a discussão
sobre estratégias de diminuição da violência policial no Rio de Janeiro; nas redes, 56% dos internautas que se manifestaram sobre o
tema se mostraram favoráveis à discussão sobre letalidade policial no Rio de Janeiro. Com a ênfase no desamparo estatal em
relação aos policiais, 26% se manifestaram contrários à discussão.

EL PAÍS Brasil
@elpais_brasil

O fim do GAESP significa o fim da 
prioridade da investigação da má 
conduta policial ―que já não era tanta. 
Por @Cecillia

Rio extingue órgão que apura má conduta de 
PMs e fragiliza ainda mais controle de violência
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brasil.elpais.com

d b d

javascript:void(0)
https://www.fontesegura.org.br/adm/log_out.php?out=1
https://t.co/PXf7cdbez0?amp=1
https://twitter.com/elpais_brasil/status/1383389921092653057?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1383389921092653057%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.fontesegura.org.br%2Fadm%2Fpage%2Fpage_editor1056
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy

