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Essa edição do Radar do Grislab compreende um período maior de mapeamento de notícias: de 6 a 28 

de março com intervalos na coleta de textos aos sábados e domingos. Nesse período, dois assuntos 

internacionais ocuparam com destaque o noticiário brasileiro: a crise na Ucânia, que já vinha sendo 

noticiada, e o desaparecimento do avião que partiu da Malásia rumo à China. As manifestações que 

aconteceram na Venezuela também receberam atenção, mas o número de textos capturados mostra 

que o espaço dedicado ao contexto venezuelano é menor. 

 

No Brasil, houve registros de conquistas importantes, como a realização da greve dos garis no Rio de 

Janeiro e a aprovação do marco civil da internet pela Câmara dos Deputados. No entanto, ocorrências 

como a morte de Cláudia Silva, que foi arrastada por uma viatura policial no Rio, sinalizam o quanto o 

racismo e o preconceito estão profundamente arraigados na sociedade brasileira. 

 

Crise na Ucrânia 

Durante as três semanas de monitoramento do noticiário, a crise na Ucrânia, especialmente no que diz 

respeito à região da Crimeia, desponta como uma ocorrência que ganhou amplo destaque nos veículos 

nacionais, especialmente nos portais de notícia e jornais televisivos. Foram mais de 80 textos 

relacionados ao assunto capturados pelo Grislab. As notícias procuram atualizar o passo-a-passo do que 

está ocorrendo na região e acompanham o posicionamento de Rússia e Estados Unidos diante do 

assunto que, não por acaso, aparece associado à Guerra Fria em vários textos.  

 

Desaparecimento misterioso 

Um boeing da companhia aérea Malaysia Airlines que voava da Malásia para a China desapareceu no dia 

7 de março. Desde então, os principais veículos de comunicação brasileiros tem se dedicado à cobertura 

do tema, a maioria por meio da divulgação de informações produzidas por agências de notícias 

estrangeiras. No período monitorado, o Grislab capturou mais de 50 textos relacionados a esse caso. A 

maior parte das notícias atualiza informações sobre os desdobramentos das buscas e pistas sobre onde 

o avião pode estar localizado. Em meio à cobertura, foi recuperada a história de um avião da Varig, que 

também desapareceu misteriosamente há 35 anos atrás.  

 

No dia 18 de março, um bimotor com cinco ocupantes desapareceu em meio à floresta, no Pará. O caso 

torna-se ainda mais dramático porque uma das pessoas que estava no avião enviou mensagens de 

celular para um tio dizendo que estavam em meio a uma tempestade e que o motor do avião estava 

parando de funcionar.  

 

Greve dos garis no Rio 

Os garis que trabalham na cidade do Rio de Janeiro iniciaram uma greve durante o carnaval. O tom da 

cobertura realizada pelos veículos de comunicação foi bastante semelhante: imagens do lixo que se 

acumulava nas ruas da cidade, inclusive nas áreas consideradas nobres. Em meio às notícias sobre o 
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assunto, chama a atenção a iniciativa de Veja de tentar mostrar uma associação entre a ação dos garis e 

o Black Block. O Grislab publicou uma análise sobre a luta encampada pelos garis.  

 

Assassinato 

A morte de Cláudia Silva no Rio de Janeiro causou estupor. Baleada durante uma operação policial na 

favela Congonha, no dia 16 de março, Cláudia foi colocada numa viatura por três policiais. No caminho, 

o porta-malas abriu e Cláudia foi arrastada por cerca de 350 metros. A cena foi registrada de um carro 

que estava atrás da viatura. A atenção destinada à morte de Cláudia pelos veículos de comunicação foi 

também foi alvo de análise publicada pelo Grislab.  

 

Política 

No período monitorado foi possível observar que diversos assuntos relacionados à política nacional 

alcançaram destaque no noticiário. As dificuldades na aliança entre PT e PMDB e a possibilidade de 

instalação de uma CPI para investigar a Petrobras apareceram ao longo de vários dias e, em ano 

eleitoral, a probabilidade é de que continuem por muito tempo na pauta.  

 

Duas votações importantes ocorreram na Câmara dos Deputados e também alcançaram repercussão 

significativa no noticiário: foram aprovados o marco civil da internet - numa versão considerada mais 

favorável à sociedade civil do que a defendida pelas empresas - e a criação de cotas de 20% para negros 

no serviço público. 

 

Marcha e golpe 

No dia 22 de março, em várias cidades brasileiras, houve uma tentativa de reedição da “Marcha da 

família com Deus pela liberdade” ocorrida às vésperas do Golpe de 1964. O assunto repercutiu nas 

mídias sociais, onde também circularam vários memes que ridicularizaram a iniciativa e faziam 

convocações para a “Marcha da Família Dinossauros”, “Marcha da Família Simpsons”, entre outra 

famílias famosas. Matérias produzidas pela TV Folha e TV Carta são interessantes para se observar as 

reivindicações e contradições do movimento. 

 

Move e carnaval 

No noticiário mineiro o Move (BRT) continuou a ocupar lugar de destaque, como ocorreu em fevereiro. 

No mês de março, as notícias trataram da “corrida” dos operários contra o tempo para que as estações 

e passarelas da Cristiano Machado ficassem prontas para o dia da entrada em operação: 8 de março.  

  

No período também foram publicadas matérias sobre um carnaval que marcou a capital por uma grande 

quantidade de blocos e de pessoas nas ruas, com o destaque para a falta de infraestrutura para atender 

os foliões. 
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O Radar # 7  resulta do monitoramento realizado nos seguintes períodos: 6 e 7 de março, 10 a 14 de 

março, 17 a 21 de março e 24 a 28 de março de 2014.  

  

Durante esses dias, 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  

 


