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Fonte Segura

 Olá Betina Barros, sair
O QUE DIZEM AS REDES

Diagnóstico positivo do general Heleno gera 16,7 mil
menções no Twitter
Outros temas que mobilizaram os usuários foram o decreto de calamidade pública e a violência contra as
mulheres
A pandemia de coronavírus ocupou as principais menções à área de segurança pública na semana passada nas redes sociais, mas
com foco diferente do abordado pela cobertura de imprensa do período. Os veículos deram bastante destaque aos riscos da
propagação da covid-19 no sistema prisional, mas esse tema teve pouco engajamento no Twitter. O que sobressaiu na rede social
foi a notícia de que o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, foi infectado com o novo
coronavírus, sobretudo depois das declarações polêmicas do presidente Jair Bolsonaro acerca da propagação do vírus. Mais uma
vez, o debate foi impulsionado pela forte polarização política presente na rede social, impulsionado também pelos panelaços
ocorridos nas principais cidades do país no período.

Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de amostra de Tweets coletados via API ofi cial do Twitter de acordo com termos de busca previamente determinados.

Com 72 anos de idade, o general Heleno foi um dos integrantes da comitiva presidencial que viajou aos Estados Unidos entre os
dias 7 e 10 de março para um encontro com o presidente Donald Trump. Até o fechamento desta edição, já havia 23 pessoas da
comitiva com teste positivo para o novo coronavírus, entre ministros, parlamentares e assessores. O resultado do exame de Heleno
foi divulgado na quarta-feira (18/3). O total de menções ao ministro no Twitter foi de 16,7 mil, sendo que mais da metade desse total
ocorreu no dia da divulgação do resultado. Além do compartilhamento da notícia sobre o exame do general, muitas pessoas
postaram mensagens de força ao ministro para enfrentar a doença, enquanto outras chamavam a atenção para o fato de a comitiva
presidencial ter tantos infectados com o novo coronavírus.
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Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de amostra de 16,7 mil Tweets com menção ao General Heleno, coletados via API ofi cial do Twitter.

Também gerou bastante engajamento o debate sobre a decreto de calamidade pública assinado pelo governo federal e por
diferentes governos estaduais. A União anunciou na terça-feira (17/3) que pediria ao Congresso Nacional para aprovar a medida,
que permite ao governo deixar de cumprir a meta fiscal, deixando mais recursos à disposição do Executivo para o enfrentamento da
epidemia do novo coronavírus no Brasil. Os dias com mais menções foram quarta-feira (18/3), dia em que a Câmara dos Deputados
aprovou o decreto, e na sexta-feira (20/3), quando foi a vez do Senado aprová-lo. Este tópico alcançou 15,6 mil menções no Twitter.
Ainda houve espaço nas redes sociais para debater a questão da violência doméstica neste período de isolamento social. Neste
tópico, diversas usuárias chamaram a atenção para a possibilidade de um aumento no número de casos de violência doméstica,
tendo em vista que a maior parte da população não está saindo de casa. Números fornecidos por ativistas chinesas indicaram um
crescimento de até três vezes no número de atendimentos para estes casos na China durante o período de isolamento. Este tema
alcançou 2,4 mil menções no Twitter.
O tema do coronavírus nos presídios gerou menos engajamento nas redes sociais do que na mídia. Somadas, a discussão sobre a
propagação do vírus no sistema e sobre as fugas e rebeliões ocorridas na semana que passou por conta da suspensão de visitas e
saídas temporárias, atingiram 1,2 mil menções no Twitter.
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Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de amostra de Tweets coletados via API ofi cial do Twitter de acordo com termos de busca previamente determinados.

https://backup.forumseguranca.org.br/o-que-dizem-as-redes1/ed-25-o-que-dizem-as-redes-epvdt-imp34-2ye9c-qmb23-opksz

https://backup.forumseguranca.org.br/adm/page/page_editor#449

3/3

