
Radar #45 – Outubro/20161 

Durante o mês de outubro, 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 #45 traz os assuntos mais destacados pela mídia entre os dias 1 e 

31 de outubro de 2016 (excluindo-se sábados, domingos e feriados), especialmente os 

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

 

 
Temas Frequência  

1 Operação Lava Jato 79 

2 Eleições municipais 2016 51 

3 Governo Temer 49 

4 Crise econômica 31 

5 Futebol brasileiro 16 

6 Educação 11 

7 Política 9 

8 Crise penitenciária 9 

9 Operação Acrônimo 7 

10 Eduardo Cunha 7 

 

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

mais repercutidos no mês (Operação Lava Jato, Eleições municipais 2016, Governo Temer, 

Crise econômica e Futebol brasileiro). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
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. 
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 No primeiro gráfico, referente à Operação Lava Jato, observamos que os veículos 

que mais destacaram o tema foram as revistas Época e Veja, responsáveis pela divulgação 

e análises de delações premiadas e ações internas da PF durante as investigações da Lava 

Jato. As eleições municipais de 2016 foram mais destacadas pelo portal R7, que destacou 

ações e trechos de falas dos principais candidatos a prefeito das capitais brasileiras; O 

Governo Temer novamente foi mais destacado pela Carta Capital, seguido pela revista 

Istoé. Por fim, a Crise econômica foi mais destacada pela Istoé, e o Futebol brasileiro, pelo 

portal Terra. 

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

de outubro. 
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 Na primeira semana de outubro, os assuntos mais destacados foram as Eleições 

municipais de 2016, com a eleição de João Doria em São Paulo logo no primeiro turno do 

pleito e a definição do segundo turno em outras capitais do Brasil, o Governo Temer, com o 

avanço da votação da PEC 241 na Câmara dos Deputados e a liberação da exploração do 

pré-sal por empresas estrangeiras, e a Operação Lava Jato, com o indiciamento de Lula 

pelo suposto pagamento de R$ 20 milhões em propina para o próprio sobrinho. 

 Na segunda semana, novamente as ações do Governo Temer estiveram entre os 

assuntos mais destacados pela mídia, com a aprovação da PEC 241 na Câmara dos 

Deputados e o anúncio de uma nova reforma previdenciária; já a Operação Lava Jato foi um 

dos assuntos mais destacados nessa semana pelo aceite de mais uma denúncia contra 

Lula, que se tornou réu da Lava Jato pela terceira vez em apenas dois meses. Eduardo 

Cunha também entrou em destaque nas manchetes da segunda semana de outubro após 

levar uma sapatada de uma passageira durante o seu desembarque no Aeroporto Santos 

Dumont, no RJ.  

 Na terceira semana de outubro, a Operação Lava Jato atinge seu pico de 

repercussão, com a prisão e bloqueio de bens do ex-deputado Eduardo Cunha, em Brasília, 

além da prisão de quatro policiais legislativos do Congresso Nacional por atrapalharem as 

investigações da operação. Simultaneamente, notícias sobre a Crise Penitenciária que se 
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instalou no norte do país ganharam destaque na mídia nacional, com a morte de dezenas de 

detentos de presídios em Fortaleza e Roraima.  

 Apesar de diminuir significativamente em intensidade, a Operação Lava Jato 

continuou em alta na quarta semana de outubro, com a divulgação da lista de apelidos de 

políticos, empresários e figuras públicas envolvidas no escândalo de corrupção – incluindo o 

ex-presidente Lula, acusado de receber R$ 8 milhões em propina. Na mesma semana, as 

Eleições municipais voltam a ser destaque na imprensa nacional, com o acirramento das 

disputas no segundo turno das capitais da região sudeste, juntamente com notícias sobre a 

Crise econômica no Brasil.  

 Nos últimos dias de outubro, as Eleições municipais ocupam a maior parte das 

manchetes coletadas pelo Radar, com o fim do segundo turno eleitoral nos municípios 

brasileiros cuja vitória mais relevante foi a de Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro, e 

Alexandre Kalil, em Belo Horizonte.  

 

 

 


