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O QUE DIZEM AS REDES

Disputa de vaga na PGR movimenta o Twitter
Augusto Aras e Paulo Gonet são citados por 96% dos usuários, mas recebem críticas de seguidores de
Bolsonaro
A popularidade dos integrantes da lista tríplice à Procuradoria-Geral da República (PGR) não está em alta nas redes sociais. Apenas
dois dos oito principais subprocuradores que concorrem à vaga concentraram 96% das menções no Twitter entre 12/08 e 18/08.
Augusto Aras teve 56% das menções e Paulo Gonet teve 40%. O conhecimento em torno desses dois nomes, porém, não se traduz
em apoio dos usuários. A percepção nas redes, sobretudo entre os bolsonaristas, é a de que os dois subprocuradores não estão
totalmente alinhados ideologicamente com o governo; e assim não seriam os nomes ideais para ocupar a posição de ProcuradorGeral da República.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados da API ofi cial do Twitter.

As redes recorrem a eventos específicos do passado dos subprocuradores para moldar sua percepção sobre Augusto Aras e Paulo
Gonet. Duas análises por structural topic modelling com 8.102 e 7.705 tweets que mencionam os dois subprocuradores, publicados
entre 09 e 19/08, indicam como ocorreu esta construção argumentativa.
A imprensa teve uma influência sobre a imagem de Augusto Aras. Dos tweets analisados, 31% do conteúdo relata ligações diretas
com o PT de forma pejorativa, devido à realização de uma festa em 2013, em sua casa, para a comemoração do lançamento de um
livro de Emiliano José, ex-deputado federal daquele partido. A informação deste evento foi divulgada pelo UOL, e reproduzida por
veículos como Poder360 e O Antagonista, chegou às redes sociais. Os outros 69% apontam que o subprocurador seria um impostor,
não sendo realmente um conservador alinhado com as ideias de Bolsonaro.
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Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados da API ofi cial do Twitter, utilizando Strucutral Topic Modelling.

Frente à crescente resistência encontrada pelo nome de Aras por meio das críticas citadas, Paulo Gonet passou a receber mais
apoio, sobretudo fora das redes sociais. Sua candidatura é defendida pela deputada federal Bia Kicis (PSL-DF), entre outros
membros do partido do presidente. Apesar de ser visto como mais alinhado ao grupo político do presidente, pesa contra Gonet o fato
de ter sido sócio de Gilmar Mendes no Instituto Brasileiro de Direito Público (IDP), visto como negativo em 43% das menções ao seu
nome no Twitter.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados da API ofi cial do Twitter, utilizando Strucutral Topic Modelling.

Análise sobre o comportamento dos usuários que mencionaram os principais subprocuradores na corrida à PGR indicou que 18%
dos usuários que mencionaram Aras no Twitter possuíam indícios de comportamento coordenado. Já em relação à Gonet, esse valor
ficou em 16%.
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Por fim, cabe ressaltar que entre quinta e sexta-feira repercutiu muito nas redes sociais os pedidos para que o presidente Bolsonaro



 Olá Betina Barros, sair

vete a lei de Abuso de Autoridade aprovada pelo Congresso, sendo que as hashtags #VETABOLSONARO e #VetaTudoBolsonaro
alcançaram trending topics na rede social neste período.
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