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A proximidade da Copa do Mundo e a realização das eleições presidenciais no segundo 

semestre despontam entre os principais assuntos abordados no noticiário brasileiro. Ainda que 

não apareçam diretamente associados às greves que estão ocorrendo em vários pontos do 

País, é evidente que eles são vistos como elementos que tornam esse momento propício à 

mobilização.  

Desse modo, a décima edição do Radar do Grislab captou no noticiário um clima de grande 

expectativa pelo desenrolar desses dois grandes eventos: Copa e eleições. Além das 

paralisações de algumas categorias, não foi mapeada, no período de 5 a 23 de maio, a 

ocorrência de nenhum acontecimento com grande repercussão. O que se percebe é o 

desdobramento de ocorrências que já vinham recebendo atenção por parte da imprensa. 

Greves e Copa 

Greves de várias categorias e em muitos estados brasileiros ganharam bastante destaque no 

período analisado. Nesse contexto, a greve dos policiais militares e bombeiros em Pernambuco 

chamou a atenção, pois uma série de saques a caminhões, depósitos e lojas ocorreu na região 

metropolitana de Recife durante a paralisação. O noticiário foi marcado, dessa maneira, por 

cenas de pessoas invadindo lojas e circulando pelas ruas com eletrodomésticos e alimentos. 

Passada a onda de saques, são publicadas notícias de que muitos haviam se arrependido e 

estavam devolvendo os produtos que haviam sido roubados. 

As paralisações de motoristas e cobradores de ônibus em várias cidades brasileiras também 

alcançaram grande destaque, especialmente as realizadas nas cidades do Rio de Janeiro e São 

Paulo. Também houve registros desse tipo de ação em Salvador, Cuiabá e São Luís, para citar 

apenas algumas. As abordagens são bastante semelhantes: o noticiário traz uma breve síntese 

das reivindicações dos trabalhadores e destacam os impactos da paralisação dos serviços para 

a população. 

Além de motoristas, também foram registradas greves de professores, profissionais da área da 

saúde, entre outras. Em Belo Horizonte, os servidores municipais entraram em greve no dia 6 

de maio e as atividades continuam suspensas, pois não houve acordo com a Prefeitura. 

Para saber mais sobre o monitoramento específico que o Grislab vem realizando sobre as 

manifestações que têm ocorrido no Brasil, clique aqui. 

Linchamento 

Por alguns dias o caso do linchamento da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, no Guarujá, 

ganhou destaque, no entanto, já não ocupa a pauta dos veículos de comunicação. A morte de 

Fabiane foi atribuída a um boato que circulou na internet, de que uma mulher estaria 

sequestrando crianças para práticas de magia negra. Fabiane foi confundida com um retrato 

falado divulgado numa página chamada “Guarujá Alerta”, que depois foi identificado como 

sendo de uma mulher que estaria envolvida em uma ocorrência de 2012, no Rio de Janeiro. 

Interessante observar que nesse caso o linchamento é abordado como um comportamento 

equivocado da população, no entanto, o tom repreensivo não apareceu com tanta clareza 

como no caso do adolescente que foi preso a um poste no Rio de Janeiro, no início do ano. O 
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âncora do Jornal da Band, Ricardo Boechat, associou os dois casos e mandou um recado para a 

apresentadora do Jornal do SBT, Rachel Sheherazade, que havia afirmado ser compreensível a 

atitude dos justiceiros que violentaram o garoto. 

Casos Bernardo e Cláudia 

Os desdobramentos das investigações sobre o assassinato do menino Bernardo Boldrini estão 

entre os assuntos que receberam maior destaque no período analisado. No dia 16 de maio os 

jornais noticiaram que o juiz acolheu a denúncia do Ministério Público que aponta três 

responsáveis pelo assassinato do garoto: o pai, a madrasta e uma amiga dela. O irmão da 

madrasta também foi indiciado pelo crime de ocultação de cadáver. As notícias, no entanto, 

não se concentram apenas sobre essa decisão, mas fazem uma atualização diária do passo-a-

passo das investigações. 

No Rio de Janeiro, a Polícia Civil concluiu o inquérito sobre a morte da auxiliar de serviços 

gerais, Cláudia da Silva Ferreira. Seis policiais foram indiciados por fraude processual e dois por 

homicídio culposo. A notícia, no entanto, não alcançou grande repercussão. 

Petrobras 

O caso Petrobras também continua a aparecer com grande destaque na imprensa, mas a pauta 

parece já não exercer tanto apelo. A disputa entre governo e oposição em relação à instalação 

da CPI reforça que o impacto sobre as eleições o principal fator em jogo nessa investigação. Já 

em relação ao mercado, o desempenho da estatal parece não ter sido afetado pela presença 

constante da Operação Lava-Jato no noticiário, pois as ações da Petrobras apresentaram alta 

de quase 50% nos últimos dias. 

Move 

Em Belo Horizonte, mais uma etapa do Move (BRT) entrou em operação. O cenário é de muita 

reclamação: as obras estão inacabadas, falta informação e o tráfego na Avenida Antônio Carlos 

está caótico. Taxistas protestaram contra a proibição de circularem na faixa exclusiva que 

antes era utilizada por ônibus e táxis, mas agora só pode ser acessada pelos ônibus do Move. 

Nesse período, o MGTV produziu uma série de reportagens sobre mobilidade urbana. Uma das 

reportagens trata do metrô em Belo Horizonte e destaca que é um dos mais atrasados da 

América Latina. 

Internacional 

No noticiário relativo a assuntos internacionais, o Radar do Grislab detectou como um dos 

assuntos de destaque o sequestro de cerca de 300 meninas nigerianas pelo grupo Boko 

Haram, que, segundo o noticiário, se opõe à educação e à participação das mulheres na 

sociedade da Nigéria. O sequestro ocorreu no dia 15 de abril e algumas garotas conseguiram 

escapar, mas mais de 200 continuam reféns. Observa-se que as notícias não são muito 

extensas e se baseiam em informações de agências internacionais.  

 

Na Turquia, a explosão de uma mina de carvão no dia 13 de maio causou grande comoção e 

levou à realização de protestos por todo país. A ocorrência mostra o nível de risco ao que os 

trabalhadores turcos estão submetidos. 
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O Radar #10 resulta do monitoramento realizado nos seguintes períodos: 5 a 9 de maio; 12 a 
16 de maio e de 19 a 23 de maio. 
  
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 


