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 Com a proximidade das eleições, a primeira metade do mês de setembro foi marcada 

pela predominância de acontecimentos políticos nos media. Entre os principais assuntos, está 

a estabilização do crescimento da candidata do PSB à Presidência da República, Marina Silva, 

após ataques da presidente Dilma Rousseff. Também houve muitas matérias sobre como a 

petista contornou os escândalos na Petrobras e iniciou uma campanha específica no Nordeste. 

 Além do tema eleitoral, também tiveram destaque a expulsão do Grêmio da Copa do 

Brasil, o vazamento de fotos nuas de artistas de Hollywood, a descoberta do hacker que 

modificou perfis de jornalistas da rede do Planalto e a prisão do ex-BBB Yuri Fernandes por 

agressão à namorada em um quarto de hotel.  

 

Ascensão e estabilização de Marina  

Na primeira metade de setembro, as atenções continuaram voltadas para a candidata à 

Presidência da República pelo PSB, Marina Silva. Mas, desta vez, não foram publicadas 

somente notícias sobre seu crescimento avassalador nas pesquisas de intenção de votos. A ex-

senadora foi questionada, em vários veículos de comunicação, sobre sua relação com a religião 

e sua opinião sobre os homossexuais. Muitos jornais publicaram que Marina costuma recorrer 

a versículos da Bíblia para tomar decisões. Em entrevista ao Jornal da Globo, ela disse que o 

livro é apenas uma “fonte de inspiração” e também afirmou ser a favor da união civil entre 

pessoas do mesmo sexo. 

A revista Carta Capital elencou sete motivos para mostrar porque Marina não representa uma 

nova política, como a aliança de ocasião e o uso do marketing político convencional. A mesma 

publicação, no entanto, fez uma matéria absolvendo os evangélicos de tantas acusações 

proferidas nas redes sociais nos últimos meses, mostrando que Silas Malafaia faz parte desse 

grupo, mas que Martin Luther King também.  

Foram cinco pesquisas de intenção de votos divulgadas nessa quinzena. Na primeira, no dia 3 

de setembro, o Ibope mostrou Dilma com 37%, Marina com 33%, e Aécio com 15%. A ex-

senadora venceria a presidente em um segundo turno, com 46% contra 39%. O levantamento 

também mostrou que 80% da população são contra a legalização da maconha e o aborto. Já o 

casamento gay divide os brasileiros: 53% são contra, e 40%, a favor. A última pesquisa, no dia 

12, do Ibope, colocou a presidente com 39%, Marina com 31%, e Aécio com 15%. No segundo 

turno, Marina ainda venceria a adversária por 43% a 42%.  

 



 

Crise entre Dilma e Mantega 

Em meio aos discursos de campanha, a presidente Dilma Rousseff disse que mudaria sua 

equipe em um eventual segundo mandato. Em resposta às promessas de mudança de seus 

adversários, a petista prometeu fazer uma limpeza em seu governo. Questionada sobre a troca 

do ministro da Fazenda, Guido Mantega, não hesitou: “Eleição nova, governo novo, equipe 

nova”. 

Dilma também lançou uma ofensiva para conter Marina no Nordeste do país e teve que se 

esquivar da denúncia do ex-diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa, que entregou políticos 

em uma delação premiada. Ele deu o nome de 12 senadores, 49 deputados federais e um 

governador, todos do PT, PMDB e PP. 

 

Debate entre presidenciáveis: o segundo round 

As sabatinas continuaram na primeira quinzena de setembro. No início do mês, foi a vez de 

SBT, Folha de SP, Uol e Jovem Pan realizarem o segundo debate entre os presidenciáveis. Os 

principais jornais do país analisaram os candidatos Dilma Rousseff, Aécio Neves e Marina Silva 

com tropeços diante de assuntos como economia, pré-sal e educação.  

Eduardo Jorge, candidato pelo PV, mais uma vez virou meme nas redes sociais. Ele deveria 

comentar a resposta de um adversário, mas foi curto e engraçado: “Eu não tenho nada a ver 

com isso”.  

 

Descoberto o hacker do Planalto 

A Presidência da República anunciou que o responsável por adulterar os perfis de dois 

jornalistas no site Wikipedia é um funcionário do Palácio do Planalto. O servidor público Luiz 

Alberto Marques Vieira Filho, filiado ao PT, assumiu ter feito as mudanças nas biografias de 

Carlos Alberto Sardenberg e Miriam Leitão. Quando adulterou os perfis, ele era assessor da 

Secretaria de Relações Institucionais, e Ideli Salvati era a ministra. Filho pediu exoneração do 

atual cargo, chefia da Assessoria Parlamentar do Ministério do Planejamento.  

 

Gorilas e jacarés em BH 

O zoo de BH entrou mais uma vez para a história. Depois de ficar conhecido 

internacionalmente por ser berço de gorilas brasileiros, o local agora abriga dois filhotes da 

espécie. Trinta e oito dias após o nascimento de um macho, veio ao mundo outro filhote, o 

que estampou jornais locais e nacionais. O recinto é o único no país a abrigar uma família 



dessa espécie em cativeiro. O anúncio da notícia levou diversos visitantes ao zoológico, que 

está próximo de outro habitat curioso. 

Foi divulgado, também, um levantamento feito pelo consórcio que faz o desassoreamento da 

Lagoa da Pampulha. A pesquisa revelou que cerca de 20 jacarés vivem naquelas águas. A 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que a espécie não traz risco à população, já 

que a entrada de pessoas na lagoa é proibida. A remoção dos jacarés, no entanto, não foi 

descartada. O assunto foi demasiadamente explorado pelos jornais da capital. 

 

Grêmio é expulso de campeonato após caso de racismo 

O Grêmio foi expulso da Copa do Brasil pela 3ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de 

Justiça Desportiva (STJD) e multado em R$ 50 mil devido a atos racistas de seus torcedores em 

um jogo contra o Santos.  

A jovem de 23 anos Patrícia Moreira virou símbolo do preconceito no futebol após xingar o 

goleiro Aranha de macaco. A torcedora prestou depoimento à Polícia Civil e disse que não teve 

intenção de ofender o jogador. Em entrevista coletiva, chorou e pediu desculpas a Aranha: 

“Boa tarde, eu quero pedir desculpas ao goleiro Aranha. Perdão de coração. Eu não sou 

racista. Perdão. Perdão. O Grêmio é minha paixão, minha paixão mesmo. Eu vivi sempre indo 

ao jogo do Grêmio. Largava tudo para ir ao jogo. Peço desculpas para o Grêmio, para a nação 

tricolor. Eu amo o Grêmio. Desculpas para o Aranha. Perdão, perdão, perdão mesmo”. Um 

encontro com a jovem foi descartado pelo goleiro, que disse não haver necessidade, querendo 

apenas sua punição.  

 

Assassino de Glauco mata outra vez 

O assassino do cartunista Glauco Villas Boas foi mais uma vez foco dos jornalistas. Preso 

novamente, Carlos Eduardo, conhecido como Cadu, participou de um roubo de carro e matou 

a vítima em Goiânia. Ele estava em liberdade desde 2013, quando deixou a clínica psiquiátrica 

onde fazia tratamento.  

Em 2010, Cadu confessou que matou, em Osasco, na Grande São Paulo, Glauco. Ele 

frequentava a Igreja Céus de Maria, fundada pelo cartunista, que seguia os rituais do Santo 

Daime, como o uso de chá alucinógeno. Na época, o acontecimento abriu discussões sobre os 

efeitos da substância em práticas religiosas. 

 

Ex-BBB enquadrado na Lei Maria da Penha 

Fotos dos hematomas pelo corpo da dançarina do Faustão Ângela Souza circularam pela web 

depois que ela denunciou o namorado, o ex-BBB Yuri Fernandes, por agressão. A jovem 



publicou fotos nas redes sociais para provar que foi machucada e anunciou que cansou de 

apanhar. O caso virou manchete em muitos portais de notícia do país. 

Suspeito de agredir a namorada em um quarto de hotel em Maceió, Yuri foi preso em flagrante 

depois que funcionários do hotel chamaram a polícia. O professor de Muay Thai e lutador de 

MMA foi levado algemado à delegacia, onde alegou que apenas se defendeu da dançarina, 

descontrolada devido a uma crise de ciúmes. Ele, inclusive, divulgou fotos em que aparece 

com o olho roxo.  

 

Seleção brasileira ganha, mas não impressiona 

A nova seleção brasileira se apresentou ao técnico Dunga para dois amistosos nos Estados 

Unidos. Vinte e um convocados voaram para Miami para os jogos contra Colômbia e Equador. 

Antes das partidas, os jornais já avisavam: o time de Dunga tem uma cara muito diferente da 

que disputou a última Copa. As duas vitórias foram importantes, mas não marcaram uma nova 

era no futebol brasileiro, segundo os veículos de comunicação. Em meio a críticas ao 

desempenho do esquema tático, o corte do lateral direito Maicon criou polêmica. A CBF não 

divulgou o motivo, que permanece um mistério. 

 

Novas decapitações 

Após o vídeo da decapitação de um jornalista americano chocar o mundo, radicais islâmicos 

publicaram na rede uma nova filmagem, com a execução de outro repórter americano. O 

grupo extremista Estado Islâmico mostrou Steven Sotloff com uma roupa laranja, que lembra o 

uniforme dos prisioneiros na base americana de Guantánamo. O carrasco, novamente vestido 

de preto e com o rosto coberto, parece ser o mesmo que matou o outro jornalista duas 

semanas antes. Se dirigindo ao presidente americano Barack Obama, ele diz: “Enquanto os 

seus mísseis continuarem a atingir o nosso povo, a nossa faca continuará a atingir o pescoço 

do seu povo”. O presidente Barack Obama foi duramente criticado pela oposição e pelo 

próprio partido pelo excesso de cautela e por não atacar os extremistas do Estado Islâmico na 

Síria, onde o grupo tem mais força. 

 

Ebola 

Apesar de ainda contido no continente africano, o ebola continua a assustar autoridades 

internacionais. No início de setembro, um paciente contaminado com o vírus da febre 

hemorrágica fugiu de um hospital onde era tratado na Libéria em busca de comida. Armado 

com um pedaço de pau, ele parece descontrolado em um vídeo publicado na Internet.  



Os jornais continuam em alerta para a epidemia de ebola, que já matou mais de 1.500 pessoas 

neste ano e pode provocar a falta de alimentos no oeste da África, segundo a Organização das 

Nações Unidas. As barreiras e as zonas de quarentena, criadas para conter o vírus, dificultam o 

acesso à comida para uma população apavorada pela doença. 

A Organização Médicos Sem Fronteiras disse ser necessária uma intervenção militar para 

controlar o surto. Diante do cenário incerto, a OMS pediu a um grupo de 200 especialistas 

reunidos em Genebra que desenvolvam oito tratamentos e duas vacinas experimentais. A 

expectativa é que o material esteja disponível antes do final de 2014. 

 

Atrizes de Hollywood nuas na web 

O vazamento de fotos de artistas de Holywood nuas provocou frisson nos media. A atriz 

Jennifer Lawrence, de 24 anos, anunciou que processará quem publicar suas imagens íntimas 

na Internet. Autoridades americanas investigam como os arquivos dela e de outras famosas, 

como Kirsten Dunst, Victoria Justice, Selena Gomez e Kate Upton, foram parar nas redes 

sociais. Um hacker alegou que conseguiu as fotos pelo iCloud, da Apple, e disse ter mais 

material de diversas celebridades, como Kim Kardashian, Rihanna e Avril Lavigne.  

Em resposta ao hacker, a atriz da famosa série de TV Big Bang Theory  Kaley Cuoco publicou no 

Instagram uma foto em que simulava estar de topless ao lado do marido em uma praia no 

México. Em tom de brincadeira, escreveu: “Mas que dia divertido, passeando com o meu 

marido pelas praias do México. Não parece que nós esquecemos alguma coisa?”. 

 

Schumacher deixa hospital 

Após 254 dias internado, o heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher deixou 

o hospital para seguir o tratamento em casa, na Suíça. Desde que sofreu um acidente quando 

esquiava nos Alpes Franceses, em dezembro de 2013, sua recuperação não foi compartilhada 

com os veículos de comunicação.   

Desta vez, não foi diferente. A empresária de Schumacher, Sabine Kehm, informou que o 

piloto evoluiu, mas não deu detalhes de seu quadro clínico. Informações que vazaram por 

funcionários do hospital mostraram que o alemão passou seis meses em coma, só 

despertando em junho deste ano.  

 

Pistorius inocentado 

Seis meses após o início do julgamento, o ex-atleta sul-africano Oscar Pistorius foi inocentado 

da acusação de matar intencionalmente a namorada, a modelo Reeva Steenkamp, e se livrou 

da condenação de prisão perpétua. Ele ainda pode ser condenado por homicídio culposo, 



quando não há intenção de matar. Pistorius alega ter disparado ao confundir a namorada com 

um ladrão em sua casa. A juíza disse que ele “agiu precipitadamente e com uso excessivo da 

força”, além de ter sido negligente ao atirar contra a porta do banheiro onde estava 

Steenkamp. Ela também rebateu o argumento da defesa afirmando que muitas pessoas 

crescem na África do Sul em meio à violência, mas não dormem com uma arma debaixo do 

travesseiro. 

 

 

 

O Radar #16 é resultado do monitoramento realizado de 01 a 12 de setembro de 2014.  

Durante esse período, foram capturados no máximo três conteúdos publicados em 

destaque nas páginas eletrônicas dos seguintes veículos:  

- Portais de notícias: G1, R7, Uol  

- Jornais televisivos de abrangência nacional: Jornal Nacional (Rede Globo), Jornal da 

Band, Jornal da Record, Jornal do SBT, Jornal das Dez (Globo News), Rede TV News e 

Fantástico (Rede Globo)  

- Jornais televisivos de abrangência local: MGTV – 1ª edição (Rede Globo) e Jornal da 

Alterosa 1ª edição (TV Alterosa/SBT)  

- Programas de variedades e celebridades: Encontro com Fátima Bernardes (Rede 

Globo) e TV Fama (Rede TV!)  

- Revistas semanais: CartaCapital, Época, Istoé e Veja 


