❖ O debate, no Brasil, sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de
Janeiro somou, entre as 10h do dia 16/10 e as 10h do dia 23/10, 11 mil menções no
Twitter (queda de 15% em relação à semana passada);
❖ No Rio de Janeiro, o tema mobilizou 5,2 mil menções (queda de 5%), sendo as
palavras mais usadas “operação”, em 29% do debate; “tiros”, em 13%; e
“comunidade”, e m 11%;
❖ O pico de menções, quando o debate alcançou cerca de 138 postagens por hora,
ocorreu no dia 16/10. A alta de menções coincide com levantamentos oficiais de
resultados da iniciativa;
❖ A postagem mais compartilhada no período de análise, com 317 compartilhamentos
até o fechamento deste relatório, parabeniza a atuação do Gabinete da Intervenção;
❖ A hashtags mais usadas foram #tirosrj, #fogocruzado e #pmerj, que aparecem,
respectivamente, em 615, 585 e 305 postagens (ou 11,8%, 11,3% e 5,9% do debate);
❖ O debate regionalizado repercute questões relativas à divulgação de estatísticas de
criminalidade no estado, em geral em tom positivo, e à investigação da morte da
vereadora do Rio Marielle Franco e de seu motorista Anderson;
❖ As dez notícias relacionadas à intervenção com maior número de curtidas,
comentários e compartilhamentos somaram, juntas, 10,1 mil interações. Os links
com maior engajamento abordam o número de mortes no contexto da intervenção e
uma remessa de armamento às forças de segurança do Rio.
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2. O debate no Brasil
O debate no Twitter sobre a intervenção federal na segurança pública no estado do Rio de
Janeiro mobilizou 11 mil menções entre as 10h de 16/10 e as 10h de 23/10. Esse volume é
15% menor do que o da análise da semana anterior, quando a FGV DAPP registrou 12,9 mil
menções ao tema. O gráfico abaixo mostra a evolução do debate geral no período analisado.

Evolução do debate no Brasil sobre a intervenção federal no Rio
Período de análise: de 16.out a 23.out | Fonte: Twitter

Elaboração: FGV DAPP

2.2. A Câmara no debate
Durante o período analisado, duas postagens mencionaram a Câmara dos Deputados em
relação à intervenção federal no Rio ‒ uma que compartilha fala de um parlamentar sobre a
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iniciativa durante evento na Casa e outra que critica a intervenção por omissão em ação de
vandalismo.

2.3. Debate regional
Quase 50% do debate se concentrou no Rio: 5,2 mil menções à intervenção. São Paulo (16%)
e Minas Gerais (4%), que fazem fronteira com o estado fluminense, são os outros dois
estados que mais participam da discussão. O Espírito Santo reúne menos 1% do total de
menções ao tema.

3. O debate no Rio de Janeiro
No estado do Rio, a intervenção federal mobilizou 5,2 mil menções no Twitter. Foi registrado
um pico de menções às 11h do dia 16 de outubro, com 138 postagens (ou 2,3 postagens por
minuto). Nesse dia, tiveram repercussão levantamentos oficiais de resultados da iniciativa.
Assim como no debate geral, o volume de menções ao tema no estado diminuiu (5,4%) em
relação ao da semana anterior, que registrou 5,5 mil referências ao tema. O gráfico a seguir
apresenta a evolução do debate regionalizado durante período analisado.
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Evolução do debate regionalizado sobre a intervenção federal no RJ
Período de análise: 10h de 16.out às 10h de 23.out | Fonte: Twitter

Elaboração: FGV DAPP

O debate regionalizado sobre a intervenção destacou, basicamente, operações de segurança
em diferentes regiões do Rio e dados relativos aos resultados dos oito meses de
implementação da iniciativa.
As cinco palavras mais utilizadas no debate foram “operação”, em 1,5 mil postagens (29%);
“tiros”, em 675 postagens (13%); “janeiro”, em 625 postagens (12%); “comunidade”, em 570
postagens (11%); e “intervenção”, em 520 postagens (10%). O gráfico a seguir mostra as
dez palavras mais usadas no debate.
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Palavras mais usadas no debate sobre a intervenção federal no RJ
Período de análise: 10h de 16.out às 10h de 23.out | Fonte: Twitter

Elaboração: FGV DAPP

No debate regionalizado desta semana a respeito da intervenção, o Ministério da Segurança
Pública aparece em 24 menções ‒ volume 73% menor do que o da semana anterior, quando
foram registradas 90 menções ao órgão. Nessa parte do debate, destaca-se a divulgação do
levantamento do Instituto de Segurança Pública pelo ministro de Segurança, Raul Jungmann.

3.1. Emojis e hashtags mais usadas
As cinco hashtags mais usadas no debate regionalizado, durante o período analisado, foram
#tirosrj, em 615 postagens (11,8%); #fogocruzadorj, em 585 postagens (11,3%); #pmerj, em
305 postagens (5,9%); e #polícia e #cv, em 120 postagens (2,3%) cada. Os cinco emojis mais
usados, por sua vez, foram o do sinal de alerta (⚠), em 145 postagens (2,8%); o da viatura
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de polícia (🚔), em 95 postagens (1,8%); o do jornal enrolado (🗞) e o da caveira (☠), em 50
postagens (1%); e o da sirene (🚨), em 40 postagens (0,8%).

3.2. Tuítes com maior interação
A postagem com maior repercussão durante o debate regionalizado sobre a intervenção ‒
com 317 compartilhamentos até o fechamento desta análise, mas indisponível agora
(reprodução abaixo) ‒ parabeniza a atuação do Gabinete da Intervenção Federal de um
modo geral. Além desse, destaca-se uma postagem sobre a extinção de uma taxa extra para
a segurança dos serviços dos Correios no Rio.

3.3. Tuítes do perfil @intervfederalRJ
O debate regionalizado registrou 580 menções ao perfil oficial do Gabinete de Intervenção
Federal (@intervfederalRJ) no período analisado. Esse volume é 65,7% maior do que ao da
semana anterior, que somou 350 referências ao órgão. Têm repercussão, nessa parte do
debate, postagens informativas feitas pelo perfil oficial do Gabinete, além de postagens que
cobram a atuação do órgão na segurança do estado.

3.4. Teor do debate
Na semana de 16 a 23 de outubro, as postagens sobre a temática da intervenção federal no
Rio de Janeiro que mais se destacaram foram influenciadas pela divulgação das recentes
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estatísticas de criminalidade no estado feitas pelo Instituto de Segurança Pública (ISPRJ),
impulsionando postagens, em geral positivas e/ou neutras, que abordam o sucesso das as
ações realizadas pelo Gabinete de Intervenção Federal.
Também repercutiram postagens que abordam a falta de solução a respeito da morte da
vereadora do Rio Marielle Franco e de seu motorista Anderson, após 221 dias da presença
das forças de intervenção no estado. Enquanto isso, canais oficiais repercutiram a entrega
de novos armamentos para a polícia militar do estado, feitas pelo Gabinete de Intervenção
Federal, bem como a apreensão de armas de guerra feitas pelas forças de segurança em
comunidades dominadas pelo tráfico.

3.5. Repercussão da imprensa nas redes
As dez notícias sobre intervenção federal no Rio com maior repercussão, entre 16 e 23 de
outubro, somaram 10,1 mil interações no Facebook e no Twitter, entre curtidas, comentários
e compartilhamentos. Esse engajamento é quase 2,3 vezes maior do que o das dez principais
notícias da semana anterior, com 4,5 mil interações. Os links que tiveram maior engajamento
abordam o número de mortes no contexto da intervenção ao longo do ano (6,2 mil interações)
e uma remessa de armamento, pelo GIFRJ, às forças de segurança do Rio (1,1 mil interações).
Publicação Manchete

Facebook

Twitter

Total

Rio de Janeiro tem menor registro de mortes em todo o
19/10 ano

6.142

58

6.200

Gabinete de Intervenção entrega 700 novas armas para a
18/10 Segurança do Rio

1.166

0

1.166

Intervenção entrega 700 novas armas para a Segurança do
18/10 RJ

1.016

0

1.016

Escolas viram base militar em ações do Exército no RJ
17/10 sob intervenção federal

449

32

481

Militares das Forças Armadas fazem 2° dia de operação
16/10 em São Gonçalo, RJ

324

1

325
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Mortes em confronto aumentam no Rio com a intervenção
16/10 federal

251

13

264

Pesadelo no RJ, controle de armas é reduzido em planos
20/10 de candidatos ao governo

222

21

243

Taxa contra violência deixa de ser cobrada pelos Correios
22/10 a partir do dia 16 de novembro

204

6

210

Militar do Exército é ferido em ataque de bandidos na Vila
17/out Kennedy

132

2

134

Gabinete de Intervenção entrega 700 novas armas para a
18/out Segurança do Rio

95

6

101

10.001

139

10.140

Total

4. Considerações finais
O debate no Twitter sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro,
entre 16 a 23 de outubro, repercutiu a divulgação das estatísticas criminais apontando para
a redução dos indicadores criminais. Além disso, repercutiram as postagens que abordaram
questões relativas à atuação das forças de segurança em operações, feitas pelos canais
oficiais, que resultaram na apreensão de armamento de guerra em comunidades do estado
do Rio e também notícias sobre a entrega de material bélico feito pelo governo do estado em
conjunto com o Gabinete de Intervenção Federal às polícias.
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