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O QUE FOI NOTÍCIA

PGR apura crimes em incêndios na Amazônia
Cobertura da imprensa destacou corte no Orçamento de Moro e o mais novo programa de governo federal
para o setor
A semana começou quente com o noticiário sobre a Amazônia. Logo na terça-feira, a procuradora-geral da República, Raquel
Dodge, deu declarações à imprensa dizendo que havia a suspeita de uma ação coordenada nos focos de incêndios na região, o que
levou a uma caça às bruxas aos responsáveis. Foi, então, que veio à tona um ofício do Ministério Público Federal (MPF) do Pará,
indicando que o Ibama foi informado do problema através de ofício, no dia 7 de agosto, sobre a possibilidade de produtores rurais
realizarem queimadas na região de Novo Progresso. O órgão respondeu ao MPF no dia 12 e disse que a Coordenação de
Operações de Fiscalização e o Núcleo de Inteligência da Superintendência do Pará foram informados da situação, e que havia uma
ausência de apoio da Polícia Militar do Pará. O apoio da Força Nacional também foi solicitado, porém não houve um retorno da
instituição. Em nosso modelo, que analisa o conjunto de notícias sobre segurança pública na imprensa, este e outros temas do
Ministério da Justiça representaram 19,8% do conteúdo.
Na terça-feira, também repercutiu bastante a decisão do Supremo Tribunal Federal relativa à anulação da sentença do então juiz
federal Sergio Moro que condenou Aldemir Bendine, no contexto da Lava Jato. O ex-presidente da Petrobrás e do Banco do Brasil
havia sido condenado a onze anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, sendo preso em julho de 2017. No total, a Lava
Jato ocupou cerca de 23,6% das notícias sobre segurança pública no período.

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

O orçamento do Ministério da Justiça também ganhou destaque na mídia. No dia 27, o ministro da Justiça e Segurança Pública
afirmou que o orçamento para o ano de 2020 pode criar um cenário alarmante para o setor. O orçamento para o próximo ano, de R$
2,61 bilhões, seria 32% menor que o de 2019. Segundo o ministro, isto pode inviabilizar ações de combate à corrupção e emissão
de passaportes. Moro afirma que seria necessário acrescentar mais R$ 3,71 bilhões no valor do orçamento de 2020 para evitar
“prejuízos à missão institucional”. Uma reunião no dia 28 foi marcada com representantes da Casa Civil e da equipe econômica do
governo para discutir a pauta.
Em 29 de agosto, o governo federal lançou o “Em Frente Brasil”, seu novo plano de segurança. O projeto piloto será testado em
cinco cidades com altas taxas de violência: Goiânia (GO), Ananindeua (PA), Cariacica (ES), Paulista (PE) e São José dos Pinhais
(PR). Os municípios irão receber R$ 4 milhões para investimento do setor de segurança. Além disso, 100 policiais da Força
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Nacional, conjuntamente com as polícias militares e os agentes da guarda municipal, atuarão nas cidades até o fim de 2019. O
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aporte inicial do governo é de R$ 20 milhões este ano; sendo que uma posterior replicação para outros municípios será avaliada
para o próximo ano. Na semana, o novo plano de segurança pública e o orçamento do Ministério da Justiça somaram 27,6% do
conteúdo da mídia.

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

Por fim, no domingo, o Monitor da Violência, parceria do G1 com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o NEV/USP, divulga
novos dados sobre mortes violentas no Brasil. Segundo o Monitor, o Brasil teve uma queda de 22% nas mortes violentas, se
comparados os primeiro seis meses de 2019 com relação à 2018. Neste ano, no primeiro semestre, ocorreram 21289 assassinatos,
sendo que no ano passado foram 27371. Nesse sentido, o Monitor da Violência aponta que o Nordeste compreende mais de 53%
desta queda, com 3244 mortes a menos que no ano passado. As notícias sobre mortes violentas e violência contra a mulher
representam aproximadamente 29% das notícias do setor de segurança.
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