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Fonte Segura
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O QUE FOI NOTÍCIA

Atlas da Violência e Lei Maria da Penha em destaque
na semana
Lava Jato manteve-se no noticiário, com pedido de transferência de Lula para presídio em São Paulo, e
reação de Gilmar Mendes contra procuradores de Curitiba
O noticiário da semana começou com destaque para os dados divulgados pelo Atlas da Violência nos Municípios Brasileiros 2019.
No período analisado, entre os dias 5 e 11 de agosto, 27% do conteúdo veiculado na mídia sobre Segurança Pública fez menção ao
Atlas da Violência. A publicação, produzida pelo IPEA em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostrou que, em
2017, 50% dos homicídios ocorridos no país estavam concentrados em apenas 2% dos municípios brasileiros.
Outro tema central na cobertura imprensa foi a violência contra a mulher, cujo destaque foi crescendo ao longo da última semana,
marcada pelo aniversário de 13 anos da Lei Maria da Penha, no último dia 7.

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

As temáticas relacionadas ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública representaram cerca de 27% dos conteúdos noticiados
na mídia. Durante a semana, repercutiu bastante a fala do presidente Jair Bolsonaro de que o governo avalia tirar o COAF do
Ministério da Economia e colocá-lo no Banco Central. Para Bolsonaro, tal medida livraria o COAF do “jogo político”.
Vale lembrar que o órgão já esteve envolvido em polêmicas no início do ano, após ter sido realocado na estrutura do Ministério da
Economia pelo Congresso Nacional, contrariando os planos de Bolsonaro em manter o COAF no Ministério da Justiça e Seguranla
Pública. Na ocasião, o ministro Sergio Moro defendeu a manutenção do COAF na Justiça, determinada pelo governo por uma
medida provisória da reforma administrativa.
A Lava Jato ocupou 19% do noticiário analisado. A grande maioria das matérias abordou a transferência do ex-presidente Lula para
o presídio de Tremembé, em São Paulo, solicitada pela Política Federal e autorizada pela 12ª Vara Federal de Curitiba e pela Justiça
de São Paulo - a medida foi, posteriormente, barrada pelo Supremo Tribunal Federal.
Outro tema que ganhou bastante destaque foi a fala do ministro Gilmar Mendes, que pediu providências à Procuradoria Geral da
República contra procuradores da Lava Jato. De acordo com o jornal El País, que analisou conversas de membros da força-tarefa
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realizadas pelo aplicativo Telegram, os procuradores da operação teriam feito um esforço para coletar dados sobre o ministro do
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STF, com o objetivo de pedir sua suspeição.

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

Ainda na semana passada, foi divulgado pela Fiocruz o 3º Levantamento Nacional sobre o Uso de Drogas pela População Brasileira.
A pesquisa foi realizada em entre 2014 e 2017 e financiada pela Secretaria Nacional de Política Sobre Drogas (Senad) do Ministério
da Justiça e Segurança Pública, com um orçamento total de R$ 8 milhões. Em maio, a divulgação do levantamento havia sido
proibida pelo governo federal, que questionou a metodologia utilizada pelos pesquisadores.
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