
29/11/2021 10:38 Fonte Segura

https://backup.forumseguranca.org.br/adm/page/page_editor#358 1/2

 Olá Betina Barros, sair 

O QUE DIZEM AS REDES

Segurança Pública gera pouco engajamento dos
usuários no início do ano

Repercussão sobre redução das mortes violentas ficou restrita a figuras públicas; censura ao programa
Porta dos Fundos também repercutiu nas redes sociais

Com a ausência de crises ou decisões institucionais de grande visibilidade, os temas da segurança pública estiveram em baixa nas
redes sociais. Os assuntos de maior repercussão foram as divulgações de Sergio Moro e do Governo Federal sobre suas primeiras
ações no ano de 2020, mas isso não foi suficiente para criar grande engajamento entre os usuários.

Sergio Moro criticou os especialistas da segurança pública pela falta de reconhecimento do impactos das suas ações na redução
dos indicadores de criminalidade, em um momento em que os dados sobre mortes violentas voltaram a ocupar a agenda da mídia,
como mostra a seção “O que foi notícia” desta edição 21 do Fonte Segura.

Isso fez com que a maior parte das discussões sobre Segurança Pública nas redes tenha se concentrado em torno desse tema, com
um total de 10.601 menções na semana. O assunto despertou o interesse de figuras públicas como o ex-candidato do PT à
Presidência da República, Fernando Haddad, e de alguns jornalistas, que compartilharam no Twitter artigos de opinião sobre o
assunto. Ailton Benedito, que no ano passado chegou a ser apontado como um dos favoritos à Procuradoria Geral da República pela
militância bolsonarista, ironizou a falta de comemoração dos ativistas de direitos humanos na melhora nas estatísticas de mortes
violentas.

Assim, o debate ficou restrito a algumas figuras de visibilidade nas redes, influenciadas pela discussão na mídia, o que mostra
também a dificuldade de conseguir engajar os usuários em temas baseadoss em evidências concretas.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados da API o� cial do Twitter e da aplicação Tweetbotornot.

Fora dos temas restritos à segurança pública, também chamou atenção a censura ao especial de Natal do canal Porta dos Fundos
na Netflix, com um total de 239 mil tweets no período. Muitos usuários apoiaram a decisão de tirar o especial do ar por meio do
artigo 208 do Código Penal, que prevê sanção a “escárnio religioso”. Mas as citações foram observadas, em sua maioria, sem
associação direta ao programa do canal Porta dos Fundos.
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Sergio Moro também publicou no Twitter segunda (6) sobre o Centro Integrado de Operações de Fronteira (CIOF) em Foz do Iguaçu,
inaugurado em 16 de dezembro do ano passado. O CIOF tem o objetivo de coordenar investigações e combater o crime organizado,
por meio do compartilhamento de bases de dados entre diversos órgão da segurança pública, dentre eles Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal e Agência Nacional de Inteligência. Moro fez um paralelo com os Fusions Centers, de origem norte americana,
como uma inspiração para o CIOF. O ministro já havia postado sobre o assunto no dia da inauguração e no mês de junho, mas
ainda não conseguiu captar a atenção e gerar debate nas redes sociais. Talvez porque o conhecimento sobre os CIOF ainda seja
restrito entre usuários, com apenas 1.588 citações no Twitter.

Outra decisão do Ministério da Justiça com pouco alcance nas redes foi a liberação de mais de R$ 10 milhões em recursos para
bolsas de estudos em pesquisas sobre segurança pública, que recebeu um total de 3.890 menções. A maioria das postagens
limitou-se a divulgar o novo projeto, porém, um erro gramatical do ministro Abraham Weintraub na divulgação da medida gerou forte
engajamento dos usuários, que aproveitaram para lembrar o governo de que, apesar do investimento ser positivo, já existem cursos
e pós-graduações em segurança pública no Brasil. A resposta veio porque Weintraub insinuou a falta de pesquisas sobre o tema, na
esteira de sua crítica à “esquerdização” das universidades.
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