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Durante o mês de novembro, 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 #46 traz os assuntos mais destacados pela mídia entre os dias 1 e 

30 de novembro de 2016 (excluindo-se sábados, domingos e feriados), especialmente os 

seguintes temas que foram mais destacados2 pelos veículos durante esse período: 

 

 
Temas Frequência 

1 Eleição presidencial nos EUA 34 

2 Governo Temer 25 

3 Operação Lava Jato 23 

4 Prisão de Sérgio Cabral 11 

5 Prisão de Anthony Garotinho 10 

6 ENEM 2016 9 

7 Crise política 8 

 

Nos gráficos abaixo, confira a distribuição da frequência por veículo dos cinco temas 

mais repercutidos no mês (Eleição presidencial nos EUA, Governo Temer, Operação Lava 

Jato, Prisão de Sérgio Cabral, Prisão de Anthony Garotinho). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 A coleta que serviu de base para este relatório apresenta defasagem na periodicidade do monitoramento, fator 
este que pode influir nos dados obtidos e transformados nos gráficos e tabelas aqui apresentados. 
2
 Seguindo o critério estabelecido nas diretrizes do Radar, para que um assunto seja considerado destaque, seu 

número mínimo de aparições na coleta é cinco. Por este motivo, em agosto, a lista de assuntos mais destacado 
possui apenas oito temas, e não 10. 
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 Em novembro, o assunto mais destacado pelos veículos monitorados pelo Radar foi 

a eleição presidencial nos EUA, e os veículos que deram maior destaque para o tema 

foram as revistas semanais Veja, Carta Capital e Época. Em segundo lugar, o Governo 

Temer, que continuou a ser mais destacado pela revista Carta Capital, seguido pela 

Operação Lava Jato, que foi mais repercutida na revista Istoé. Já as prisões de Sérgio 

Cabral e Anthony Garotinho tiveram quase os mesmos índices de destaque no Radar, 

aparecendo mais nas revistas Veja e Época. 

 Confira no gráfico abaixo a flutuação semanal dos temas mais repercutidos no mês 

de novembro. 
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 Na primeira semana de novembro, o assunto mais destacado pelos veículos 

monitorados pelo Radar foi a Crise política, com a decisão do STF de não permitir que réus 

possam ocupar a presidência a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o próprio STF. 

O Governo Temer também foi assunto na primeira semana do mês, com a recepção hostil 

ao Ministro da Saúde no 21º Congresso Internacional de Médicos de Família, no Rio de 

Janeiro, a intensificação da oposição à PEC 55 no Senado Federal e a votação da 

legalização da terceirização do trabalho. 

Na segunda semana de novembro, a Eleição presidencial nos EUA, assunto mais 

destacado no mês de novembro, atinge seu pico de repercussão, com a vitória de Donald 

Trump sobre Hillary Clinton. Em segundo plano, temos a Operação Lava Jato, que entra em 

destaque com a deflagração de sua 36ª fase, com a Operação Dragão.  

Na terceira semana de novembro, o assunto mais destacado pelos veículos foram as 

prisões dos ex-governadores do Rio de Janeiro Sérgio Cabral e Anthony Garotinho como 

resultado das Operações Chequinho - que investigou o uso do Cheque Cidadão para 

compra de votos - e a Operação Calicute, que investigou o desvio de recursos públicos 

federais em obras realizadas pelo governo do RJ. 

Na última semana de novembro, o Governo Temer é, novamente, o assunto mais 

destacado pela mídia, com o acirramento dos protestos contra a PEC 55 nas universidades 
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federais, e também com o escândalo de tráfico de influência para a liberação de um 

empreendimento imobiliário de alto luxo no centro histórico de Salvador, que culminou na 

demissão e renúncia dos ex-ministros Geddel Vieira Lima e Marcelo Calero.  

 

 

 


