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 Olá Betina Barros, sair 

O QUE DIZEM AS REDES

Operação no Jacarezinho continua a dominar as redes

Após quase duas semanas da ação, 39% das interações se ativeram ao tópico da Segurança Pública,
relegando a categoria da Polícia Federal ao segundo plano

Amanda Lagreca
19 de maio de 2020

Depois de quase duas semanas da operação realizada pela Polícia Civil na comunidade de Jacarezinho, no Rio de Janeiro,
abordada anteriormente na edição 88 do Fonte Segura, o caso ainda repercute nas redes. Das categorias mapeadas pela Decode
Pulse, em parceria com o Fonte Segura, 39% das interações foram a respeito do tópico da Segurança Pública, demonstrando um
crescimento inédito em relação às semanas anteriores. A categoria da Polícia Federal, que esteve em destaque nas semanas
anteriores, teve declínio considerável, mesmo com a discussão sobre a interferência do órgão no STF, representando 19% das
interações. Por fim, o tópico da Violência Policial teve um crescimento significativo, representando 18% das interações nas redes,
muito em conta, principalmente, da repercussão do caso do Jacarezinho.

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

No tópico da Segurança Pública, o principal ponto de destaque foi a segurança pública no Rio de Janeiro, correspondendo a 46%
das menções dos internautas dentro do tema. A morte de Thiago Freitas de Souza, no dia 15 de maio, supostamente realizada por
traficantes após o fotógrafo pedir silêncio para que sua filha pudesse dormir, também motivou parte das interações. 

Dentro do tema da Polícia Federal, a investigação da instituição ao Supremo Tribunal Federal (STF) teve destaque. O pedido da PF
ao STF para abertura de inquérito, a fim de investigar Dias Toffoli, ministro do STF, a respeito de supostos pagamentos feitos ao
ministro, entre 2014 e 2015, para favorecimento de políticos, foi a principal notícia que engajou o público digital. As informações
foram obtidas através da delação de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, preso desde novembro de 2016 através da
Operação Lava Jato. Edson Fachin, também ministro do STF, indeferiu, no dia 14, a abertura do inquérito contra Toffoli; o tema foi
discutido em texto desta edição.

Nas redes, 48% do público digital que se manifestou entende que a PF deve investigar Dias Toffoli, 36% do público não sabe e 16%
entende que a Polícia Federal não deve investigar o ministro do STF. 
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Como comentado acima, o tópico da Violência policial também teve destaque na semana, em decorrência, também, das
manifestações ocorridas no dia 13 de maio, representando 133 anos da abolição da escravidão, e da continuidade da repercurssão
do caso de Jacarezinho, no Rio de Janeiro. 48% dos internautas que colocaram o tema da Violência policial nas redes citaram 13 de
maio e 36% falaram sobre a letalidade policial.
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