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Fonte Segura

 Olá Betina Barros, sair
O QUE DIZEM AS REDES

Redes mantêm destaque na VazaJato e dão pouco
espaço para a segurança
Vazamento de mensagens da Força Tarefa de Curitiba despertou reações bastante polarizadas e segurança
não teve tanto destaque
Mais uma vez, os diálogos vazados das investigações da Lava Jato ocuparam posição de destaque no Twiter. Desta vez, as
mensagens analisadas pelo site UOL e The Intercept Brasil mostraram a procuradora Laura Tessler ironizando a morte da exprimeira dama, Marisa Letícia, ex-esposa de Lula. Entre as mensagens, duas fizeram barulho: "Ridículo... Uma carne mais salgada
já seria suficiente para subir a pressão... ou a descoberta de um dos milhares de humilhantes pulos de cerca do Lula"; e, "Só falta
dizer que a Lava Jato implantou 10 anos atrás um aneurisma na cabeça da mulher....milhares de pessoas morrem no AVC no
mundo...isso faz parte do mundo real e ponto". Marisa Letícia faleceu em fevereiro de 2017, após sofrer um AVC.
No mesmo dia da divulgação das mensagens, 27 de agosto, os trending topics no Twitter já movimentavam o assunto. O termo
“Procuradores” teve 75001 menções, “Laura Tesler” foi mencionada 47619 vezes, e “Marisa Letícia”, 11384. Os usuários que
postaram em “Procuradores” foram os mais engajados, com média de pouco mais de três postagens.

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

Houve uma reação negativa das redes sociais. A partir de um banco de dados composto pelos trending topics “Procuradores”,
“Laura Tesler” e “Marisa Letícia”, com 130873 tweets publicados no dia 27 de agosto, aplicando structural topic modelling, podem-se
dividir as reações dos usuários em duas categorias. O primeiro grupo que faz ataques diretos a Laura Tesler e às investigações da
Lava Jato soma aproximadamente 40% das mensagens. E o segundo grupo, que crítica a atitude da procuradora, é composto de
60% dos tweets.
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Fonte: Elaboração do Fonte Segura a partir de dados da API ofi cial do Twitter, utilizando Strucutral Topic Modelling.
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