❖ O debate, no Brasil, sobre a intervenção federal na segurança pública do Rio de
Janeiro somou, entre as 10h do dia 24/07 e as 10h do dia 31/07, 11,1 mil menções
no Twitter (q
 ueda de 6% em relação à semana passada);
❖ No Rio de Janeiro, o tema mobilizou 4,9 mil menções (queda de 2%), sendo as
palavras mais usadas “ operação”, “comunidade” e “polícia”;
❖ O pico de menções, quando o debate alcançou cerca de 113 postagens por hora,
ocorreu no dia 24/07, data em que a Polícia Militar recuperou um item roubado de
uma paróquia na Vila Kosmos. A postagem mais compartilhada no período de
análise, com mais de 800 compartilhamentos, trata do mesmo tema;
❖ Continuam tendo destaque postagens sobre ocorrência de tiroteios e presença de
criminosos em diversas localidades do estado, como Praça Seca, Rocinha,
Manguinhos, Brás de Pina e Morro da Formiga;
❖ Também destacaram-se menções sobre as mortes de policiais militares no Rio de
Janeiro, suscitando um debate sobre o estado da segurança pública;
❖ A hashtag mais usada foi #pmerj, com 390 postagens, seguida de #rioemguerra,
#rdrj, #polícia e #
 bope;
❖ As dez notícias relacionadas à intervenção com maior número de curtidas,
comentários e compartilhamentos somaram, juntas, 38 mil interações.
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2. O debate no Brasil
A intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, há cinco meses em operação,
continuou mobilizando o debate público no Twitter ao longo da última semana, somando,
entre as 10h do dia 24/07 e as 10h do dia 31/07, 11,1 mil menções. Esse volume é 5,9%
menor do que o da semana anterior, quando a FGV DAPP coletou 11,8 mil menções entre as
10h do dia 17/07 e as 10h de 24/07.

Evolução do debate no Brasil sobre a intervenção federal no Rio
Período de análise: de 24/abr a de 31/jul | Fonte: Twitter

Elaboração: FGV DAPP

2.2. A Câmara no debate
O debate no Twitter sobre a intervenção federal relacionado à Câmara dos Deputados
mobilizou, no período analisado, 7 postagens. Na comparação com o relatório anterior,
houve diminuição de 46,6% no volume, quando foram registradas 15 postagens.
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2.3. Debate regional
Cerca de 44% dessa discussão se concentra no estado do Rio: 4,9 mil menções. São Paulo
(19%) e Minas Gerais (4%), estados que fazem fronteira com o estado, são os outros dois
que mais participam da discussão. O Espírito Santo reúne 1% do volume de menções
associado ao tema.

3. O debate no Rio de Janeiro
No estado do Rio de Janeiro, o tema mobilizou 4,9 mil menções. No período analisado, foi
registrado um pico de menções às 12h do dia 24 de julho, quando o debate alcançou cerca
de 113 postagens por hora (ou 1,8 postagens por minuto). Nesse dia, a Polícia Militar do Rio
recuperou um item roubado de uma paróquia na Vila Kosmos. Assim como no debate no
país, o volume de menções ao tema no estado do Rio teve queda, nesse caso, de 2% em
comparação com a semana anterior, quando foram registradas 5 mil postagens. O gráfico a
seguir mostra o volume de menções no período analisado.
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Evolução do debate regionalizado sobre a intervenção federal no RJ
Período de análise: 10h de 24/jul às 10h de 31/jul | Fonte: Twitter

Fonte: elaborado pela FGV DAPP

O debate desta semana segue dando atenção às operações das forças de segurança em
diferentes regiões do Rio. Durante o período analisado, as palavras mais usadas foram
“operação”, que aparece em quase 1,5 mil postagens (ou 30% do debate); “comunidade”, em
880 postagens (ou 18%); “polícia”, em 830 postagens (ou 17%); “janeiro”, em 785 postagens
(ou 16%); e “policiais”, em 590 postagens (ou 12%). O gráfico a seguir mostra as dez
palavras mais usadas em todo o debate.
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Palavras mais usadas no debate sobre a intervenção federal no RJ
Período de análise: 10h de 24/jul às 10h de 31/jul | Fonte: Twitter

Fonte: elaborado pela FGV DAPP

O Ministério da Segurança Pública mobilizou 110 postagens no debate regionalizado.
Tiveram repercussão, nessa parte do debate, declarações do ministro da Segurança, Raul
Jungmann, sobre investigações do assassinato da vereadora do Rio Marielle Franco em
fevereiro. Destacam-se, ainda, postagens que associam o perfil oficial do ministro, bem
como de outros atores públicos, a s upostas ações criminosas e às e leições de 2018.

3.1. Emojis e hashtags mais usadas
A hashtag mais usada no período analisado foi #pmerj, em pouco mais de 390 postagens
(ou 8% do debate) ‒ seguida de #rioemguerra, em 195 postagens (ou 4%); #rdrj (relativa ao
serviço de monitoramento Radar Trânsito do Rio), em 150 postagens (ou 3%); e #polícia e
#bope, em 100 postagens (ou 2%) cada. Já os emojis mais usados foram o do sinal de alerta
(⚠) e o do jornal enrolado (🗞), em 60 e 40 postagens (ou 1,2% e 0,8%), respectivamente.
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3.2. Tuítes com maior interação
O tuíte com maior interação no período analisado, com 875 compartilhamentos até o
fechamento do relatório, ironiza a recuperação, feita pela Polícia Militar do Rio, de um item
roubado de uma paróquia na Vila Kosmos. Tem grande repercussão, além desse, um tuíte
que faz um levantamento breve do número de agentes de segurança mortos no Rio durante a
intervenção até então.

3.3. Tuítes do perfil @intervfederalRJ
O perfil oficial no Twitter do Gabinete de Intervenção Federal (@intervfederalRJ) registrou,
no

período

analisado,

420

postagens

no

debate

regionalizado,

entre tuítes,

compartilhamentos e citações. Destacam-se, nessa parte do debate, além de tuítes
informativos do perfil do próprio Gabinete, postagens que associam o perfil a críticas à
intervenção e que d enunciam supostas ações criminosas em determinadas regiões do Rio.

3.4. O teor do debate
Nesta semana, o debate nas redes sociais repercutiu as mortes de policiais militares
ocorridas recentemente no estado do Rio de Janeiro, tanto em situações em que se
encontravam de folga como em serviço. Foram mencionados os casos ocorridos nos
municípios de São Gonçalo e Itaguaí e nos bairros de Marechal Hermes e Honório Gurgel,
ambos na Zona Norte do Rio.
O caso do prestador de serviço de uma empresa fornecedora de água morto por traficantes
em São Gonçalo também suscitou menções críticas sobre a situação da segurança no
estado. Os resultados obtidos com a intervenção federal também são mencionados em
menções que indicam o aumento de crimes.
Repercutem entre os internautas em retuítes, citações e comentários, postagens que relatam
locais em que há a presença de criminosos, roubos e tiroteios em diversas regiões da cidade
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do Rio, como Praça Seca, na Zona Oeste, Rocinha, na Zona Sul, Manguinhos, Brás de Pina e
Morro da Formiga, na Zona Norte. Há também menções sobre a realização de operações das
forças policiais, como na região do Jacarezinho, na Zona norte do Rio. Ressaltam-se que
estas postagens são tanto de canais da imprensa, como de perfis informativos e pessoais.
A notícia sobre a prisão de suspeitos envolvidos na morte da vereadora Marielle Franco teve
repercussão em citações e retuítes que ressaltavam a presença de ex-policiais envolvidos
com a milícia.
Os perfis institucionais oficiais da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública do
Estado continuam tendo espaço nas redes, com postagens sobre operações das forças de
segurança e m
 ortes de policiais.

3.5. Repercussão da imprensa nas redes
Ao longo da semana de análise, as dez notícias relacionadas à intervenção federal no Rio de
Janeiro com maior número de curtidas, comentários e compartilhamentos no Twitter e no
Facebook somaram, juntas, 38 mil interações. Os 3 principais links abordam: a candidatura de
Eduardo Paes ao governo do Rio e a sua posição quanto à manutenção da intervenção (9,5 mil
interações); os dados levantados pelo relatório da Comissão Popular da Verdade sobre a
iniciativa (5,9 mil); e uma entrevista com a mãe do estudante Marcos Vinicius, morto em junho
durante uma operação policial no Rio (5,9 mil). A tabela a seguir mostra os dez principais links
relacionados à intervenção federal no Rio no período.

Publicação Manchete

Facebook

Twitter

Total

Eduardo Paes confirma candidatura ao governo do
26/07 Estado

9.480

9

9.489

Tiroteios aumentam 37% durante intervenção no Rio,
25/07 diz relatório

5.969

15

5.984
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26/07 “Calaram Marcos Vinícius, mas não vão me calar”

5.771

149

5.920

Eduardo Paes anuncia que é candidato ao governo do
26/07 Rio

5.013

53

5.066

Paes se lança na disputa ao governo do Rio após reunião
26/07 com interventor

3.892

10

3.902

Defesa de Sérgio Cabral recorre a Michel Temer para
29/07 tirá-lo de Bangu 8

3.486

0

3.486

Interventores fazem licitações para comprar 11 mil
26/07 armas e 1.350 veículos para polícias do Rio

3.048

7

3.055

Policial morre durante confronto em comunidade da
25/07 Zona Norte do Rio

805

7

812

25/07 Quase mil militares reforçam operação na Rocinha

633

0

633

Defesa de Sergio Cabral recorre a presidente Temer para
29/jul retirá-lo de Bangu

453

0

453

38.550

250

38.800

Total

4. Considerações finais
No período de 24 a 31 de julho, o debate sobre a intervenção federal foi influenciado por
notícias de agentes de segurança mortos, gerando menções de pesar e críticas sobre os
resultados obtidos no ano de 2018.
Relatos sobre a presença de criminosos, tiroteios e a realização de operações no estado do
Rio de Janeiro continuam tendo destaque com menções de caráter informativo sobre estes
eventos e com um tom de denúncia e crítica à situação da segurança pública, indicando que
esta problemática não está restrita a locais específicos do estado.
Vale notar que a discussão nas redes sociais sobre este tema continua sendo influenciada por
diversos perfis de influenciadores, tanto pessoais, como de personalidades, canais de notícia
e institucionais, como as postagens realizadas pelos canais oficiais das forças de segurança,
com menções sobre operações e seus resultados.
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