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Fonte Segura

 Olá Betina Barros, sair
O QUE FOI NOTÍCIA

Recriação do Ministério da Segurança Pública agita o
noticiário nacional
Fuga de presos no Paraguai e criação da Força Nacional Ambiental, comandada pelo Vice-Presidente,
Hamilton Mourão, também foram destaque
Na semana passada, o assunto que mais recebeu atenção da mídia na temática da segurança pública foi a possível recriação do
Ministério da Segurança Pública, que ocupou 35% do noticiário. Na quarta-feira (22) o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com
secretários de segurança pública de 17 estados, que levaram ao encontro o pedido de recriação do Ministério. O presidente acenou
positivamente ao pedido, afirmando que analisaria a proposta. No dia 23/01, Bolsonaro declarou que, no caso da recriação, Sergio
Moro ficaria na pasta da Justiça. Diante da reação negativa, um dia mais tarde, o presidente recuou, e comunicou que há “zero
chance” da recriação da pasta. Especula-se que o clima ruim entre o ministro e o presidente teria começado após entrevista de Moro
ao Roda Viva, quando este teria feito declarações que desagradaram Bolsonaro.

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

A fuga dos presos do presídio de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, continuou sendo motivo de atenção da mídia no começo da
semana passada. Notícias sobre a recaptura de alguns presos fugitivos foram amplamente divulgadas. Cabe lembrar que na quartafeira (22) a Justiça do Paraguai decretou a prisão de diretor do presídio e de outros 31 agentes, que teriam recebido cerca de R$330
mil para facilitar a fuga. Este tópico representou cerca de 13% das matérias sobre segurança na semana. Ao longo da semana, no
entanto, a repercussão sobre o tema foi perdendo força na mídia.
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Fonte: Manchetes de notícias a partir de dados de clipagem.

A Lava Jato foi um tópico que surgiu paralelamente aos demais, marcando apenas 12% das matérias sobre segurança pública. Na
terça-feira, dia 21/01, o jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept Brasil, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por
interceptação de comunicações, invasão de dispositivo informático e associação criminosa. Segundo o MPF, Glenn teria orientado a
ação dos hackers na interceptação de conversas entre o ex-juiz Sergio Moro e os procuradores da Lava Jato. As mensagens
vazadas deram origem a uma série de reportagens que ficaram conhecidas como Vaza Jato e apontaram irregularidades na
Operação.

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

Na terça (21), o presidente Jair Bolsonaro anunciou a criação da Força Nacional Ambiental e do Conselho da Amazônia. O Conselho
coordenará ações em diferentes ministérios voltadas para a defesa e desenvolvimento da Amazônia, sob o comando do vicepresidente da República, o General Hamilton Mourão. A Força Nacional Ambiental, por sua vez, terá como principal função a
proteção da região amazônica, de forma semelhante à Força Nacional de Segurança Pública, que foi anteriormente designada para
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esta função por diversas vezes. A intensificação das crises ambientais, protagonizada pelo incêndio na floresta amazônica em 2019,
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e da violência envolvendo figuras desta pauta, vem marcando o governo Bolsonaro. As notícias sobre a criação das duas
organizações somam cerca de 14% do conteúdo das notícias.
Os demais temas da segurança pública representaram cerca de 8% das notícias. Entre os tópicos está a quinta piora seguida do
Brasil no Índice de Percepção da Corrupção de 2019, que se encontra agora na 106ª posição num ranking de 180 países. Nas
posições mais altas estão países em que não há uma menor percepção da corrupção pela população. Por fim, o conteúdo da mídia
sobre mortes violentas e violência contra a mulher continua em alta, mas, devido aos acontecimentos da última semana, o tema, que
costuma tomar boa parte das notícias, somou apenas 18% das matérias.
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