Radar #47 – Dezembro/2016
Durante o mês de dezembro, fizemos o monitoramento de notícias de segunda a
sexta-feira em nove sites selecionados: UOL, Globo.com, Terra, R7, RevistaForum,
CartaCapital, Veja, Istoé e Época).
Assim, o Radar #47 traz os assuntos mais destacados pela mídia entre os dias 1 e
31 de dezembro de 2016 (excluindo-se sábados, domingos e feriados), especialmente os
seguintes temas que foram mais destacados pelos veículos durante esse período:

1

Temas
Operação Lava Jato

Frequência
44

2

Governo Temer

36

3

Afastamento de Renan Calheiros

25

4

Crise política

16

5 Acidente aéreo com a Chapecoense
Política
6

15
13

7

PEC 55

12

8

Crise econômica

12

9

Reforma da previdência

11

10

Cassação da chapa Dilma/Temer

9

Nos gráficos abaixo, confira a distribuição da frequência por veículo dos cinco temas
mais repercutidos no mês (Operação Lava Jato, Governo Temer, Afastamento de Renan
Calheiros, Crise política, Acidente aéreo com a Chapecoense).

Operação Lava Jato
Carta; 1
Época; 8
UOL; 3
Terra; 5
Fórum; 4

Veja;
7
Globo;
7

R7; 3 Istoé; 6

Afastamento de Renan
Calheiros

Governo Temer
Carta
Capital; 4
Veja;
4

UOL; 4

Época; 3

Terra;
4
Fórum; 3

Carta; 1

Globo; 5

R7; 4

Istoé;
5

Época; 2
Globo; 3

Veja; 5
UOL; 4

Terra; 1
Fórum; 0

Istoé; 5
R7; 4

Acidente aéreo com a
Chapecoense

Crise política

Carta; 0
UOL; 1

Veja; 1

Época; 1

Veja; 0

Globo; 1
Carta; 3
UOL; 4

Terra; 1

Fórum; 4

Época; 2
Globo; 0
Istoé; 0

Istoé; 2
Terra; 8

R7; 2

R7; 1

Fórum; 0

Em dezembro, a Operação Lava Jato foi o tema mais destacado pelos veículos
monitorados pelo Radar, aparecendo mais vezes nas revistas Época, Veja e também no site
da Globo.com. O Governo Temer, segundo assunto mais destacado pelos veículos no mês
de dezembro, apareceu de forma quase uniforme nos veículos monitorados pelo Radar,
tendo repercutido mais no site da revista Istoé e na Globo.com. O afastamento de Renan
Calheiros da presidência do Senado também foi um dos assuntos mais destacados do mês,
aparecendo mais vezes no site das revistas semanais Istoé e Veja. A crise política, por sua
vez, voltou a ganhar destaque nos veículos monitorados pelo Radar, e apareceu mais vezes
no site da revista Fórum e no portal UOL. Por fim, o acidente aéreo com a Chapecoense,
o quinto assunto mais destacado do mês, apareceu mais vezes no portal Terra.
Confira no gráfico abaixo a flutuação semanal dos temas mais repercutidos no mês
de dezembro.
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Na primeira semana de dezembro, o assunto mais destacado pelos veículos
monitorados pelo Radar foi o acidente aéreo com a equipe da Chapecoense, que matou 71
tripulantes da aeronave que caiu próxima ao aeroporto de Medellín, na Colômbia, onde a
equipe jogaria a final da Copa Sulamericana. Em seguida, a Crise política ocupa as
manchetes da mídia nacional, após Renan Calheiros virar réu no STF sob acusação de
desvio de dinheiro público.
Na segunda semana de dezembro, o afastamento de Renan Calheiros da
presidência do Senado, que foi um dos assuntos mais destacados no mês, atinge seu pico
de repercussão, seguido pelas decisões do Governo Temer que sinalizaram uma grande
reforma na Previdência Social, como o tempo mínimo de contribuição para a aposentadoria.
Na terceira semana, o foco dos veículos se volta para a Operação Lava Jato, com a
denúncia da Procuradoria Geral da República sobre o envolvimento de Renan Calheiros em
um esquema de lavagem de dinheiro e corrupção, além do vazamento da delação de
Claudio Melo Filho, funcionário da Odebrecht que denunciou o envolvimento de diversas
figuras políticas no escândalo da Petrobras como o presidente Michel Temer e seu assessor
José Yunes, que pediu demissão após a divulgação da delação. O segundo assunto mais

destacado neste período foi o Governo Temer, que anunciou um pacote de resgate da
economia brasileira, e a PEC 55, que foi aprovada em segundo turno no Senado Federal
após meses de trâmites e protestos.
Na penúltima semana do ano, o assunto mais destacado pelos veículos foi o
Governo Temer, que anunciou a liberação de saques de contas inativas do FGTS e aprovou
a recuperação fiscal sem a exigência de contrapartidas para a União. Em seguida, temos
mais notícias sobre a Operação Lava Jato, com a selagem de um acordo de delação entre a
Odebrecht e a Braskem sobre o pagamento de propina a políticos e empreiteiras brasileiras.
Por fim, nos últimos dias do ano, o assunto mais destacados pelos veículos foi,
novamente, o Governo Temer, com a divulgação o decreto que reajustará o salário mínimo
para R$ 937 no ano de 2017, e também de uma polêmica lista de especificações do pregão
para refeições em avião presidencial, que causou grande mobilização nas redes sociais. Na
mesma semana, surgiram, ainda, notícias sobre o processo de cassação da chapa
Dilma/Temer, e mais resultados negativos sobre a economia brasileira.

