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Resumo 

 
Entendendo o Jornalismo como construção social da realidade e considerando os 
critérios de noticiabilidade que auxiliam na construção das manchetes ambientais, 
investigamos no universo 1092 capas de jornais como os temas aquecimento global, 
desmatamento,chuvas, poluição, e outros fatos ambientais são tratados pelos 
principais jornais de circulação nacional no ano de 2007: Folha de São Paulo, O 
Estado de São Paulo e O Globo. 
A pesquisa investigou como as ocorrências ambientais que chegaram às manchetes 
contribuíram para o agendamento da temática, de que maneira se deu esse 
agendamento e que valores-notícia estão associados a essa cobertura. O estudo 
apóia- se nas teorias e metodologias do newsmaking. Buscamos observar também 
as constituições de sentido sobre a atual crise ambiental que se tornaram 
irrevogavelmente inscritas na agenda pública do mundo inteiro e de que maneira, 
Jornalismo e Ambientalismo caminham juntos na construção de uma consciência 
ecológica.  
Palavras-chave: Jornalismo, aquecimento global, representação social 
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Abstract 
 
Understanding Journalism as social construction of reality and considering the 
criteria of newsworthiness that help construct the headlines environmental, we 
investigated in the universe 1092 cover of newspapers the themes global warming, 
deforestation, rain, pollution and other environmental events are handled by the 
major newspapers of national circulation in 2007: Folha de Sao Paulo, O Estado de 
Sao Paulo and O Globo. 
This study investigated how the environmental events that made headlines 
contributed to the scheduling of the subject, that gave way to this schedule and that 
values are associated with news coverage. The study is based on the theories and 
methodologies of newsmaking. We seek also to observe the constitutions of meaning 
on the current environmental crisis have become irrevocably entered the public 
agenda around the world and that way, journalism and environmentalism go hand in 
building environmental awareness. 
 
Key-words: Journalism, global warming, social representation 
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Introdução 
 
 

Na chegada do ano de 1992 muitas pessoas usavam camisetas com a 

palavra “Ecologia” e vários animais em extinção. Era a Eco-92 que trazia esta 

palavra para o vocabulário de crianças, jovens e adultos de todo o país.  Este 

trabalho de pesquisa foi feito por uma jornalista, que desde esta data, tem percebido 

uma curiosidade sobre o tema. Neste momento de produção cientifica, a 

necessidade de investigar a produção de conhecimento sobre a temática ambiental 

é trazida ao presente estudo. 

Dois fatores principais interferiram na escolha deste trabalho: o interesse 

pessoal pelo ambientalismo e seus desdobramentos para a vida no planeta. 

Consideramos também que o tema escolhido é de grande significação para fomentar 

discussões sobre a atividade da imprensa para a formação de uma sociedade 

sustentável. 

Ecologia, meio ambiente e sustentabilidade são assuntos que já possuem um 

longo histórico de debate, o objetivo deste trabalho é apresentá-lo em uma 

conjuntura específica, na área em que a pesquisa está inserida: o jornalismo. 

Reforçamos a importância de compreender o conhecimento sobre o discurso 

ambiental nos diários.  

Causou curiosidade a levantar o estado da arte do objeto tomar conhecimento 

que no período de um ano, em três jornais, poucas vezes a temática era levada às 

capas.  Suspeitamos daí que as manchetes ambientais nos jornais eram pontuais e 

com destaque para desastres e problemas urbanos.  

A revisão de literatura sobre o jornalismo ambiental nos levou a perceber que 

este é um campo transdisciplinar que identifica, investiga e também oferece 

soluções para problemas relacionados à representação da crise ambiental 

constituída. Em resumo, concebemos que as mensagens jornalísticas possuem 

papel fundamental para o conhecimento e desenvolvimento social. Daí também a 

necessidade de investigar o tema e revelar uma visão sistêmica e emergente dentro 

desta pesquisa. 

Uma das discussões políticas mais constantes e recentes pautadas pela 

mídia tem sido as que envolvem a temática ambiental. É no calor desse debate que 
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buscamos investigar se o campo jornalístico torna-se necessário, tanto para pautar 

como para dar existência pública, dos constantes fatos que trazem a emergência de 

um desenvolvimento ecologicamente correto e socialmente justo.  

O jornalismo é uma atividade que possui uma função de atribuição de status 

seja qual for seu suporte, destaca as causas públicas, organizações, pessoas e 

movimentos sociais, a imprensa dá reconhecimento às questões em pauta, isto 

porque utiliza de uma linguagem adequada ao nível de compreensão das massas.  

Traquina, (2005, p. 7) afirma que a importância do jornalismo, das mídias e 

das notícias, em qualquer sociedade, incluindo as democráticas, se dá porque estes 

determinam quais são os acontecimentos, assuntos e problemáticas com direito a 

existência pública que, por isso, figuram na agenda de preocupações como temas 

importantes de opinião pública. Para ele, jornais também definem os significados 

dos acontecimentos oferecendo interpretações de como compreendê-los. 

Tornar possível o reconhecimento de um fato como acontecimento notável, 

elaborar formas de relatar, organizar temporal e espacialmente os relatos para que 

se aproximem de uma cobertura completa. Todo este processo que envolve a 

organização do trabalho jornalístico, desde o contato com fontes, definições da 

notícia às produções textuais, reúne um conjunto de regras que fundamentam este 

estudo que. por sua vez, busca compreender o caráter público da informação e o 

emprego do conhecimento especializado para a cidadania. Buscamos também 

validar a aplicabilidade dos conceitos e quadros teóricos do jornalismo dentro da 

comunicação, uma grande área que conquista, a cada pesquisa concluída, maior 

legitimidade nacional.  

Essencialmente, o problema desta pesquisa é conhecer que espaço o 

jornalismo impresso brasileiro dedica a discussão sobre o ambiente e de que 

maneira este meio, como ferramenta comunicativa, produz conhecimento a respeito 

do tema. Vamos investigar qual o olhar dos jornais sobre a discussão ecológica 

através da análise dos fatos que chegaram a ser manchetes no recorte eleito, 

considerando que a imprensa reflete a maneira pela qual a sociedade entende o 

assunto.  O objetivo central é identificar alguns aspectos de como os fatos  

socioambientais são enquadrados dentro do seu potencial de noticiabilidade bem 

como o agendamento dos mesmas nos jornais impressos. De uma forma 

complementar procuramos mostrar que o público também agenda a mídia. No 

entanto, é um aspecto que ainda pretendemos explorar em novas pesquisas. 
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Temos por hipótese que, com o ininterrupto acúmulo de informação 

jornalística, forma-se largamente a construção de uma racionalidade socioambiental. 

Esta aparece por meio de um processo de produção noticiosa e informativa que 

pode inclusive contribuir para transformações sociais.  

Quando o tema surge diária, rápida e constantemente nas vias jornalísticas, 

um conjunto de processos socioambientais são apresentados e ao mesmo tempo 

construídos, determinando a possibilidade de fomentar uma racionalidade 

preocupada com as gerações futuras.  

Esta realidade transita entre temas da economia global sustentável, de 

política direcionada à causa, das culturas de moda estampando o tema, de música e 

cinema e ações cotidianas preocupadas com a origem e destinação dos produtos 

que nos cercam.  

Tudo isso coloca a necessidade de abordar a relação entre a problemática 

ambiental e o acervo de conhecimento e descobrir onde há aporte do jornalismo 

como construção da realidade social.   

O recorte escolhido para esta pesquisa envolve os três jornais diários de 

maior circulação do país, Estadão, Folha e Globo, no período de 1° de janeiro a 31 

de dezembro de 2007.  

Lançamos mão das primeiras páginas, seus títulos, fotografias, para 

investigar quais são os significados atribuídos à realidade apresentada. Dentro deste 

corpus foram selecionadas apenas as manchetes de capa, suas fotos, títulos e 

chamadas, de modo a obter uma análise a mais objetiva possível, dentro dos limites 

deste trabalho. 

O período em questão foi escolhido para que a seleção seja observada em 

uma seqüência temporal específica e não aleatória. No ano do recorte foram 

lançados pesquisas e documentos importantes para o debate ambiental, como o 

quarto e mais recente relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas), que trouxe para a discussão popular a problemática das mudanças 

climáticas, termo que será explorado durante a pesquisa, como tema de 

agendamento. 

Recortamos 32 manchetes, dentro de um universo de 1068 títulos de capas 

dos três veículos de comunicação e analisamos quantitativamente e 

qualitativamente a produção de sentindo deste assunto nos diários. 
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Quando reunidos os textos que compõem o universo da investigação, pelo 

processo de clipagem impressa e eletrônica, eles foram ordenados e agrupados em 

uma apresentação esquemática. Os títulos formam orações curtas, são também 

concisos e bastante específicos, o que facilita o recorte temático.  

Entendemos como manchetes ambientais todas aquelas que tratam de fatos 

relativos ao meio ambiente, tanto em sua complexidade como em particularidades, 

desde a relação com recursos naturais, às intervenções humanas e suas condições 

de organização no espaço.  

Ao listarmos as manchetes de cunho ambiental, selecionamos aquelas com 

características que mais se aproximavam da preocupação que tomamos como 

premissa: a relação humana com toda e qualquer expressão de natureza original, 

estando aí o conjunto de elementos naturais e as intervenções culturais que 

propiciem a continuidade equilibrada da vida. 

Ainda que conscientes da dificuldade em segmentar um conceito amplo como 

este, em fragmentos da realidade, como são as manchetes de jornais, insistimos na 

tentativa de nos aproximarmos o máximo possível da premissa acima citada. Para 

isso, foi necessário descartar aqueles títulos que claramente, de maneira majoritária, 

encaixavam-se em segmentações de esporte, economia, política, internacional, 

policial, etc.  

Mesmo que compreendamos a transversalidade da temática ambiental, 

percebemos que principalmente nas manchetes, cada tema possui sua linguagem 

específica. Embora, de alguma maneira alguns assuntos possam estar relacionados 

à premissa que descrevemos, descartamos os que não contribuiriam diretamente 

para questões peculiares do problema de pesquisa.  Em todos os 1068 exemplares 

de jornais que tomamos por base, recorremos a uma breve leitura das matérias para 

certificarmos do teor do assunto. 

Afirmamos, porém, que mesmo as manchetes não-ambientais são dados 

importantes para a investigação. Por isso, mostramos, na parte analítica do trabalho, 

que a lista dos títulos, quando organizados em temas, leva-nos a um resultado: meio 

ambiente pode ser evidenciado como segmento particular, de conteúdo e 

características específicas e suficientes para espaços fixos como editoria, coluna, 

cadernos ou suplementos, já que chegam repetidas vezes à fatia mais disputada dos 

jornais: a capa.  
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Em todas as primeiras páginas os jornais comunicam qual o seu assunto 

principal, dando destaque por meio de um título forte, com estilo de letras relevantes. 

Certamente as manchetes não são eleitas à toa, toda a organização textual das 

capas possui funções.  

Optamos por usar as capas porque acreditamos no gesto de força com que o 

jornal dá na pretensão de abraçar os fatos, o mundo, e espelhá-lo neste espaço. 

Consideramos que nas capas o jornal não só fala do mundo, mas participa 

efetivamente da produção da imagem que todos nós compomos da realidade e do 

cotidiano. A página impressa densa, acabada e intrigante tende a recobrir toda essa 

humanidade em um tom imperativo, de uma simples oração, de um título. 

Utilizamos ainda como suporte para esse estudo duas volumosas pesquisas 

que tratam do tema em questão. Uma produzida pela Agência de Notícias dos 

Direitos da Infância (ANDI): “Mudanças Climáticas na Imprensa Brasileira - uma 

análise de 50 jornais no período de julho de 2005 a junho de 2007 “ e  o “Dossiê 

Universo Jovem 4” da  MTV Brasil em 2008.  

A partir dos textos jornalísticos impressos, que são abordados neste estudo 

como construtores de uma realidade social, o estudo dá forma e sentido a um 

conhecimento público sobre a temática ambiental.  A primeira parte deste trabalho 

tratará da discussão conceitual do que é jornalismo, do jornalismo como construção 

social da realidade. 

Nesse momento, tivemos como fontes autores como Miguel Alsina (2005), 

Berger e Luckmann (1995), Gaye Tuchman (1999), Alfred Schutz, (2003), entre 

outros. 

Já no segundo capítulo apresentamos a análise. Revisitamos os critérios de 

noticiabilidade e os valores notícia da produção do jornalismo ambiental. Neste 

momento o estudo se volta para a reflexão de problemas específicos, revelando 

como o jornalismo atribui importância a determinados acontecimentos que se tornam 

interessantes em nível global. Para isso achamos necessário analisar as manchetes 

do recorte quanto à similaridade. Por método de comparação, também observamos 

os conteúdos produzidos pelos três veículos e apontamos suas particularidades e 

como estas características nos levam às respostas do problema de pesquisa. Daí 

tocamos os estudos referentes à noticiabilidade, utilizando principalmente as obras 

de Nelson Traquina (2005) e Mauro Wolf (2003). 
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Este caminho define o âmbito e descreve os problemas com os quais se 

ocupa a abordagem do newsmaking, que se articula em duas partes: a cultura 

profissional dos jornalistas e a organização do trabalho, os processos de produção. 

Enquanto processos responsáveis por uma possibilidade de construção da 

realidade social, o resultado do trabalho de pesquisa no levou a perceber, dentro 

das notícias analisadas, a contextualização do discurso sobre a temática ambiental e 

suas implicações na constituição de sentido e reorientação do pensamento social 

sobre a atual crise ambiental, que tornou-se irrevogavelmente inscrita na agenda do 

mundo inteiro.  

No terceiro capítulo, evidenciamos como se dá o agendamento da temática 

ambiental pelos impressos. Além de tratar do conceito e aplicação da teoria do 

agendamento com base em Mc Combs (2006) e seus efeitos em longo prazo, 

seguimos com Antônio Holhdfeldt (2001), que enumera alguns elementos que 

identificam uma retórica de fixação de agenda, dos quais o primeiro e mais 

importante seria a quantidade de notícias divulgadas, ou seja, a principal chave para 

saber qual tema é importante é a freqüência com que ele é tratado. Além deste, 

enfatizamos outros pontos classificados pelo autor que, quando observados junto à 

lista de manchetes e chamadas do recorte, nos encaminham para a conclusão do 

trabalho. 

Consideramos que a continuidade deste tema tem significado para fomentar 

discussões sobre a atuação da imprensa e para a formação de uma sociedade 

sustentável. Enfatizamos que ao tratar de meio ambiente, não nos referimos 

somente aos aspectos físicos e biológicos. Ao contrário, o ser humano faz parte do 

meio ambiente e as relações aí estabelecidas são sociais, econômicas, políticas e 

culturais, objeto de estudo que significa para qualquer pesquisador atento, uma 

infinidade sem fronteiras. 

A partir dos passos aqui descritos elaboramos este trabalho. Não entendemos 

que seja apenas conclusivo, mas que serve também como desdobramento. Longe 

de esgotar o assunto, a intenção é  investigar sobre o jornalismo ambiental como um 

campo de práxis e teoria crítica, de ferramenta para a reflexão sobre o coletivo, 

sobre o outro, sobre o meio e para o exercício da  cidadania, na capacidade  de  

transformar  positiva e saudavelmente a sociedade em que vivemos. 
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1.  Jornalismo, teoria e prática socioambiental 
 
 

O homem não tece a teia da vida: é 
antes um dos seus fios. O que quer 
que faça a essa teia, faz a si próprio. 

Chefe Seatlle  

 
 
1.1 Ambientalismo e Jornalismo 

 

O desenvolvimento da chamada ciência moderna, nos séculos XVI e XVII, 

através de vários estudos realizados nas áreas de astronomia, medicina, 

matemática e física, construiu a idéia de que o verdadeiro conhecimento se realiza 

por meio da observação, da experimentação e da demonstração de um objeto de 

estudo, com o emprego de um método adequado a tais finalidades. O homem, o 

sujeito que conhece, aplica um determinado método sobre o objeto a ser conhecido. 

Muito resumidamente, esta explicação retrata como foi sento formada uma 

concepção pragmática de natureza nos últimos tempos.  

Na medida em que o saber científico e prático era aceito como o único capaz 

de conhecer, e o conhecimento de tudo que fosse externo ao homem significava 

para ele controle e domínio, principalmente sobre o mundo natural, formou-se a 

concepção de que a relação homem natureza é aquela intermediada pelo trabalho, o 

que representa o processo de transformação de elementos naturais em coisas úteis 

para a vida humana, numa origem histórica conhecida, que está na aplicação de 

valores ocidentais, impostos há vários séculos. 

Durante muito tempo, o espaço caracterizou-se por uma presença mais ou 

menos expressiva dos elementos naturais, o ambiente da vida humana, era 

predominantemente natural. Mas a partir do século XV, com o capitalismo e o no 

século XIX, com a intensificação da indústria, o espaço ocupado pelo homem 

transformou-se em meio técnico. No século XX, denota-se o processo histórico e 

social dando nova característica ao ambiente de vida humana. A ciência, 

direcionada para o setor produtivo, reforça a visão da natureza como manancial, 

como recurso. 

O raciocínio científico, o humanismo e o antropocentrismo são os 

pensamentos predominantes. As necessidades humanas são priorizadas numa 

dinâmica em que a natureza deve servir o homem. Mas é a partir do século XVIII 
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que a ação do homem sobre a natureza resulta em grandes impactos ambientais. 

Com a Revolução Industrial os recursos naturais começam a se exaurir, a exemplo 

da exploração feita no Brasil desde sua colonização até os dias atuais. A poluição 

pela queima do carvão vegetal e mineral e a concentração urbana sem saneamento 

básico foram os principais sinais de que a relação do homem com o meio ambiente1 

estava desarmônica. O desafio ecológico, que aos poucos se posicionava, é 

extremamente complexo. E todos estes acontecimentos levaram a crer que o 

principal problema estava no entendimento da sociedade humana em relação aos 

fatores de perturbação responsáveis pela situação de desordem na biosfera. 

A humanidade constitui atualmente uma grande população de mais de seis 

bilhões de indivíduos, que continua crescendo em ritmo acelerado. As taxas de 

crescimento populacional e consumo de energia e produção de resíduos também 

cresce muito nos países desenvolvidos. Se todas as nações vivessem o mesmo 

padrão de desenvolvimento, o ambiente terrestre não suportaria a população que 

tem hoje. 

Preocupados com essas questões, muitos intelectuais, cientistas, 

pesquisadores entre os séculos XX e XXI, propuseram-se a questionar o modelo de 

civilização e atividade humana, que vinha se configurando. Este entendimento, que 

os indivíduos buscam adquirir sobre a sua relação com o meio ambiente chama-se 

consciência ambiental.  

E o discurso ambiental,que aos poucos se forma,  o diálogo sobre ecologia2 

faz-se em oposição à sociedade capitalista, numa orientação adversa aos processos 

de exploração, urbanização e industrialização.  

O relato dos acontecimentos importantes, com uma correspondência clara do 

real, acontece também na virada do século, no mesmo período da crescente 

estruturação do jornalismo. “O jornalismo nasceu e se desenvolveu no rastro do 

capitalismo, cresceu alimentado pela forma de vida das sociedades industriais, 

fortaleceu-se com a organização positivista dos saberes e amadureceu com 

implementação de uma racionalidade moderna”. (CHRISTOFOLETTI,2008, p.212). 

                                                 
1
 Meio ambiente é o universo de elementos físicos, químicos se biológicos que interagem e regem a 

vida em todas as suas formas. (GOWDAK,1980). 
2
 Ecologia é a ciência que estuda o meio ambiente. A palavra ecologia vem do grego. Oikos (casa) e 

logos (estudo), ou seja, ecologia é o estudo da casa Terra, em todas as relações que interligam os 
moradores dessa casa. Foi um termo criado pelo biólogo alemão Ernest Haeckel em 1866. Ecologia 
pode ser praticada como disciplina científica, filosofia, política ou estilo de vida. (GOWDAK,1980) 
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Dias depois da explosão das bombas americanas em Hiroshima e Nagasaki, 

a manchete de primeira página de O Globo alarma: “Bomba atômica pode partir a 

Terra ao meio”. Após 6 de agosto de 1945 o mundo não seria o mesmo, e a idéia de 

que o homem é capaz de destruir voluntariamente a sua casa, em um curtíssimo 

espaço de tempo, é real.  

Em paralelo, esse acontecimento marca também o início do ambientalismo, 

uma nova ordem comportamental que busca medidas de proteção ao meio 

ambiente.  

O ambientalismo surge nos anos 60. Esta década é proclamada pelas Nações 

Unidas como a década do desenvolvimento. Nesta época inicia-se uma grande 

revolução comportamental, além da Revolução Cubana, despontam movimentos em 

todas as partes do mundo, hippies com seus protestos contrários às guerras, o 

surgimento do feminismo assim como movimentos civis. O ambientalismo 

questionava, assim como os demais, os valores da sociedade capitalista. A proteção 

da natureza, o não-consumo, a autonomia e o pacifismo eram alguma das bandeiras 

da época. 

De acordo com Souza, (2004), as primeiras notícias ambientais amplamente 

divulgadas no Brasil começaram a aparecer ao longo da década de 1960, quando 

algumas pesquisas sobre poluição foram realizadas em São Paulo, revelando para 

os indivíduos os efeitos negativos da sociedade urbanizada e do desenvolvimento 

industrial, tida como sinônimo de progresso.  

Em 1992, aconteceu no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Cnumad). A Rio – 92 foi a maior 

conferência já realizada em todo o mundo para discutir meio ambiente. Reuniu mais 

de 100 chefes de Estado e representantes de mais de 170 países. O evento 

cadastrou sete mil jornalistas do mundo inteiro, dentre agências de notícias, redes 

de televisão, revistas, etc. (RAMOS, 1995).  

A Conferência do Rio chamou a atenção mundial para uma questão bastante 

lúcida na época: a compreensão de que os problemas ambientais do planeta estão 

intimamente ligados às condições econômicas e à justiça social.  

As últimas três décadas do século XX foram constituindo os principais 

antecedentes históricos do ambientalismo. E com toda a repercussão destes fatos já 

descritos, a opinião pública brasileira foi passando por um processo de 

sensibilização ecológica.  
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Antes disso, o termo meio ambiente sequer era influente, mas após a Rio -92, 

a imprensa mostrou que os ecologistas iriam colocar finalmente as suas questões na 

agenda pública. Muitos fatores contribuíram para o crescente interesse pelas 

questões ambientais no Brasil, dentre eles a atuação jornalística.  

Em 2007, o quarto Relatório do IPCC (Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas) divulgou no dia 2 de fevereiro que a temperatura da Terra 

aumentará, até o final do século XXI, entre 1,8°C e 4°C. Este é o documento mais 

incisivo sobre mudanças climáticas já publicado no mundo. Junto com outros 

fenômenos atípicos, o relatório do IPCC jogou o aquecimento no topo da agenda 

política mundial. (MOUSINHO, 2003). Nesses últimos acontecimentos, os jornalistas 

deram grande visibilidade à temática ambiental. 

Pensar as relações entre jornalismo e meio ambiente é também ver que 

existe aí uma intersecção, uma confluência entre dois ou três ramos da ciência com 

problemas peculiares e relevâncias distintas, porém todos com bases sociológicas 

bem  sedimentadas.  

“O ambiente não é o meio que circunda as espécies e as populações 
biológicas; é uma categoria sociológica, relativa a uma racionalidade 
social, configurada por comportamentos, valores e saberes, bem 

como por novos potenciais produtivos”. (LEFF, 2002, p.160).  
 

 Uma generalização da noção ambiental chegou à sociedade devido a 

acontecimentos de ordem natural e social. Uma noção de meio ambiente ligada à 

destruição gradativa dos ecossistemas, à incapacidade de tratamento e destinação 

eficaz do lixo, o desgaste e esgotamento da utilização de alguns recursos naturais e 

distribuição desigual dos lucros obtidos à custa desta exploração foi associada por 

muitas pessoas que, entendem o meio a partir de suas transformações e não o meio 

pelo meio. 

Buscamos, entretanto, recuperar aqui uma visão holística de meio ambiente, 

com um sentido de unidade, numa compreensão que se ocupa do todo (em grego, 

olos) e não apenas de uma parte, mas de sua relação com todas as partes.  

Partiremos para compreender as possibilidades e limites da sociedade nos 

processos de aprendizagem e comunicação sobre o meio. 

O ser humano constrói significados. As diversas experiências, 
estímulos, informações e a interação com os outros são 
processadas pelo individuo e constituem um de seus aspectos 
essenciais. O ser humano depende para manter-se vivo da forma 
como realiza a interação com o ambiente informacional. (...) O 



 

 

 14 

ambiente informacional constitui um meio no qual os estímulos não 
são oriundos da natureza, mas constituem unidades de significado 
culturalmente construídas. (RIBEIRO, 2005, p. 49) 

   
A noção holística de integração entre seres humanos e natureza, conforme 

sustentada pelos defensores da ecologia profunda, não se refere a uma ingênua 

veneração de paisagens naturais intocadas, mas sim ao princípio fundamental de 

que a unidade de experiência mais relevante não é o individuo, mas a noção de 

tempo, tempo este de eras, tempo glacial, onde se estabelecem parâmetros de vida 

a partir da vida dos filhos e dos filhos dos filhos por diante. 

A percepção de que uma sociedade é construída a partir de relações é a 

primeira característica da consciência socioambiental.  

Partindo desta premissa, podemos afirmar que as ações desenvolvidas pela 

comunidade jornalística, na função de comunicadores sociais, ao transformar os 

acontecimentos em notícia – releituras e reconstrução do meio - demonstram 

compromisso com a realidade social, consciência de um papel na história, e 

empenho numa tarefa especifica de pensar e fazer pensar a sociedade, legitimando 

a vida social e política através da pesquisa, reflexão e discussão de fatos e questões 

socioambientais.  

Quando agregamos valor ao conceito de consciência socioambiental e quando 

o tomamos como base para relacioná-lo ao jornalismo, percebemos que o noticiário 

sobre o tema empenha um discurso de transformações necessárias, 

compreendemos que existe uma nova racionalidade sendo construída, com base na 

solidariedade e na ecologização dos processos sociais.  

Manuel Castells (1999), no capítulo “O verdejar do ser: o movimento 

ambientalista” trata desta nova racionalidade, que tanto nas práticas, como nos 

discursos, traz questões de novos relacionamentos entre homem e seu ambiente 

natural. “O ambientalismo é provavelmente o protagonista de uma temporalidade 

nova e revolucionária”. (CASTELLS,1999: 161) 

Para Castells, existe ainda uma forma de tempo e de expressão se constituindo 

pelo ambientalismo contemporâneo, centrado no relacionamento desenvolvido com 

as mídias. 

“Boa parte do sucesso do ambientalismo deve-se ao fato de que, 
mais do que qualquer outra força social, ele tem demonstrado 
notável capacidade de adaptação às condições de comunicação e 
mobilização apresentadas pelo novo paradigma tecnológico. Ao criar 
eventos que chamam a atenção da mídia, os ambientalistas 
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conseguem transmitir sua mensagem a uma audiência bem maior 
que a representada por suas bases diretas. Além disso, a presença 
constante de temas ambientais na mídia dotou-lhes de uma 
legitimidade bem maior que a atribuída a outras causas. (...) A 
relação de simbiose entre mídia e o ambientalismo tem sua origem 
em diversas fontes. Em primeiro lugar a tática de ação direta sem 
uso de violência que caracterizou o movimento desde a década de 
70 forneceu bom material para reportagem (Castells, 1999: 161). 

  
A questão do meio ambiente é global, tem uma forte presença na agenda 

contemporânea e vem disputando espaço com as novas descobertas da ciência, os 

novos comportamentos e encaminhamentos políticos. Simultaneamente, forma-se 

em todo o mundo uma grande rede de movimentos sociais e intelectuais que tentam 

contribuir para uma reconstrução das ideologias, de ações, em especial as que 

compartilham a idéia de conservação do planeta. 

A valorização do meio pelo homem e o entendimento do que cada elemento 

representa dentro de um espaço social é fundamental para sua existência. A noção 

de um sujeito ecológico reflete a consciência de que este núcleo interior do sujeito 

não é autonomo e auto-suficiente, mas formado na relação que mediam os valores, 

os símbolos, a cultura do mundo em que ele habita.  

Pressupomos que o desenvolvimento do conhecimento científico e ambiental 

aliado aos meios de comunicação vem proporcionando uma mudança visionária no 

relacionamento do homem com a natureza. Compreendemos que o domínio da 

informação, por sua vez, está diretamente ligado ao poder de orientar as relações da 

sociedade com o seu meio. É com produção contínua que a imprensa faz com que a 

humanidade tenha conhecimento das questões ambientais.  

O entendimento do papel do Jornalismo como forma de 
conhecimento, permite um elo com os pressupostos da educação 
ambiental, que tem como principal objetivo o pleno exercício da 
cidadania e acesso à informação de modo a subsidiar um modo de 
pensar sistêmico. Englobam, desta forma, aspectos éticos do homem 
no ambiente; ecológicos, da relação entre os seres vivos e o meio; 
políticos, nos movimentos dos diferentes setores da sociedade sobre 
a questão ambiental; econômicos, na atenção às relações de uso do 
meio ambiente; sociais, na interferência direta na vida dos cidadãos; 
legislativos, na proteção que gere benefícios amplos; culturais e 
estéticos, de manutenção do patrimônio natural e cultural, formas de 
expressão, modos de criar, fazer e viver; criações científicas e 
saberes tradicionais, valorizando as diferenças. (...) Falar em 
jornalismo ambiental é falar da ação guiada por um paradigma que 
defenda a sustentabilidade, um aspecto importante da própria 
mudança social que o olhar ecológico propõe. A democratização da 
informação e do acesso aos meios está inserida nesta perspectiva. 
(GIRARDI, 2008, p.18) 
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Os pressupostos teóricos que cercam a produção do jornalismo ambiental 

exigem domínio da comunicação como campo de conhecimento, sem perder de 

vista a concretização da interdisciplinaridade entre este campo e a informações 

específicas sobre o meio e sua contínua necessidade de resiliência ecológica. 

Certa reestruturação da informação já esta sendo realizada com êxito por 

numerosas redes de comunicação e uma nova consciência ecológica perpassa a 

transmissão dos meios de comunicação de massa. (CAPRA, 2000, p. 400). Essa 

nova consciência, além de se relacionar com as novas formas de produção 

informativa, como blogs, microblogs e webjornalismo também se estabelecem nas 

potencialidades dos tradicionais veículos de comunicação impressos, como veremos 

adiante. 

 

 

1.2 Jornais impressos e a atualidade 

 

Os jornais hoje fazem parte do nosso cotidiano. Eles contribuem para 

percebermos a realidade e nos orientarmos num mundo cada vez mais complexo ao 

qual já não temos acesso (Traquina, 2009). Em páginas coloridas, condensando as 

movimentações do mundo, do país e da cidade. Independente do formato, da 

quantidade de páginas ou circulação, os impressos são um meio fundamental no 

processo de visibilidade social e de formação das sociedades. E as notícias, por sua 

vez, realidade construída. “As notícias constituem uma construção que sublinha a 

importância do fator cultural” (TRAQUINA, 1993:251) 

Já há muito tempo, os jornais impressos tornaram-se instrumento relevante 

para a história. A partir dos registros dos jornais qualquer pesquisador pode 

considerar fatos e sua correspondência com uma realidade externa, como 

contributos de uma narrativa, como elementos numa ordenação humana dos 

mesmos. (BIRD E DARDENNE, 1993:265). 

Neste momento que nos debruçamos sobre a importância dos jornais 

impressos para a construção da realidade social, percebemos que apesar dos 

avanços das novas tecnologias, eles continuam desempenhando um papel 

relevante.  
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O texto impresso permite uma liberdade de acesso: palavras escritas sobre 
o papel estão por toda a parte, sua leitura não requer competências 
sofisticadas nem aprendizado de novas técnicas. Além disso, dado o 
suporte material em que estão escritas, elas proporcionam uma maneira de 
ler extremamente livre. O veículo impresso pode ser carregado, dobrado, 
rasgado, lido por muitos. Pode ser relido, guardado, arquivado. Dispensa a 
necessidade de eletricidade, bateria ou instalação apropriada. (...) E 
esqueceram-se ainda do mais importante: o texto escrito é libertador das 
consciências, da imaginação, da criatividade. (IORIO, 2001:63) 

 

Sem dúvida, os temas de uma típica edição de jornal são para serem 

extremamente diversificados de fato, sendo seu consumo integral escolhido ou não 

pelo leitor. Dessa forma, existe neste meio uma qualidade solta, aberta e discursiva 

de conteúdo e de estrutura. Talvez por isso as bancas, dia-a-dia, mantêm-se 

tranqüilas e rotineiras, enquanto novos títulos e logomarcas renovadas se empilham 

e disputam, além dos espaços tradicionais, novas prateleiras como as de 

supermercado e outros ambientes de consumo.   

É no jornal que se materializa a visão de uma redação e seus personagens 

em plena atividade, do nascimento ao fechamento da edição ocorre um ciclo diário 

que traz como produto final a mercadoria chamada notícia. Um produto de 

elaboração complexa, que trata sobre vida e morte com técnicas e regras próprias 

para cada segmento e sem descompasso com o tempo cronológico.O jornalismo é 

uma forma de comunicação em sociedade. Ao informar acontecimentos, trazer para 

o espaço público assuntos socialmente interessantes, o jornalismo exerce uma 

função social. (MELO, 1978). 

Independente do meio, os textos jornalísticos são suportes que contribuem 

para construir e preservar a memória das sociedades. Os fatos, transformados em 

notícia são recortes contínuos da atividade humana e, ao contrário da redação da 

ficção, os dispositivos deste processo partem do principio de relatos factuais, que 

surgem diretamente a partir de acontecimentos. Os relatos noticiosos, como em 

todos os documentos públicos, colocam um mundo a nossa frente através de uma 

narrativa social.  

Do italiano giornale, de giorno, originário do latim diurnos, que significa salário 

por um dia de trabalho, a palavra jornal carrega em si um significado de forte 

expressão e importância. Os jornais têm sido usados desde o século XIV, mas 

desde os primórdios, a tradição de relatar acontecimentos já existia: em cartas 

particulares e gazetas feitas à mão. Tais publicações, na sua maior parte 

clandestinas, atendiam à necessidade social de informação dos habitantes das 



 

 

 18 

cidades, súditos e governantes. Mas não tinham periodicidade certa, atualidade e 

ainda que servisse para muitos, não tinham característica de interesse público.  

Ao considerar as mensagens de cunho social emitidas antes da tipografia, 

sobretudo as cartas manuscritas, na fase embrionária dos jornais, percebe-se que 

algumas até possuíam atualidade, oportunidade, mas não difusão coletiva, porque 

eram destinadas a públicos restritos.  

Antes de la invención de la imprenta, comerciantes y banqueros europeos 
recebían informaciones manuscritas sobre el tráfico marítimo, eventos 
políticos, etc.; el tipo  de información tenía uma funcíon comercial-
financiera. (...) La aparición de la imprenta no suposo um gran cambio en el 
espectro de los usuários de la información. El nível de analfabetismo era 
muy alto, de ahí la pequeñez del mercado potencial de la información 
escrita. Así pues, puede decir que el conocimento de los acontecimentos es 
um privilegio de las classes dominantes; la gran masa debe contentarse 
com el rumor o com el acontecimento local. (ALSINA,2005: 131) 

 

Inicialmente, era possível pensar na imprensa com um instrumento de 

desenvolvimento da cultura e do comércio, mas ao adquirir importância política, a 

informação passou a ser controlada pelos poderes civis e de capital, como vemos a 

participação dos conglomerados de mídia na produção dos principais jornais de 

circulação nacional. 

Os tempos passaram, mas a necessidade da informação é inerente à atual 

sociedade do conhecimento. “La sociedad de los media podría definir como uma 

sociedad „acontecedora‟. Há habido uma multiplicación de los acontecimentos tanto 

en la cantidad como em el tipo”. (ALSINA, 2005:139).  

Ainda que o jornalismo seja uma atividade de registro e se caracterize por ter 

uma relação direta com a História, ele se afasta dessa em detrimento ao seu ritmo, 

pela coleta rápida e descrição de acontecimentos, que nos suportes impressos 

acontece no mínimo a cada 24 horas, ou seja, um fato noticiado pelo jornal hoje, têm 

nova configuração daqui a outro tempo e pode ser ou não noticiável. Em nome da 

novidade e atualidade, ocorre um desfile continuo de acontecimentos nas páginas 

dos jornais. 

A sociedade não pode viver sem um presente que a envolva e sirva de 

referencia, sempre deve estar acontecendo algo e sempre queremos conhecê-lo. O 

tempo todo deve haver acontecimentos em curso e sempre podemos interagir com 

eles. Esta é a função dos meios, rodearem-nos de um presente social contínuo, 

bastante novo para que nos impressione e bastante velho para que possamos 
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conhecê-lo e comentá-lo, de modo que estamos sempre a assimilá-lo e dominá-lo 

(GOMIS, 1991). 

Para que o contrato entre leitor e jornal funcione é necessário que haja uma 

sensação de proximidade temporal, qualquer pessoa que procure folhear um 

impresso do dia acredita que os conteúdos ali expostos são atuais. A utilização de 

verbos no presente indicativo como “mantêm”, “acontece”, “poluem”, “cresce” 

indicam que os fatos estão plenamente em andamento.  O momento a que se refere 

é o presente, estica-se o efeito de atualidade, mesmo que os grandes fatos tenham 

sido noticiados depois de acontecerem.  

Existem diversas maneiras de atualizar um fato e construir uma noticia com 

efeito de “novidade” para que seja lida como atual. Para tanto, acrescenta-se um 

elemento de atualização ao primeiro fato ou fato principal, ou seja: a conseqüência 

do próprio fato, sua repercussão. O maior exemplo de fatos recontados com 

roupagem de presente, estão nos cadernos esportivos, que mostram nas segundas-

feiras a “atual situação” dos times de futebol após o balanço da rodada do fim de 

semana. 

Para Hernandes (2006), os jornais impressos são os que mais utilizam 

recursos de atualização. Como não podem competir com mídias mais rápidas, 

porque precisam de um tempo maior para a produção e distribuição das notícias, 

constroem unidades noticiosas cada vez mais analíticas.  “Os jornais contam certas 

histórias já ocorridas e, na maioria das vezes não escondem que o fato principal da 

notícia é passado. Só que existe outro tempo, paralelo, que permite situar aquela 

ação (...) trata-se do efeito de atualidade” (Hernandes, 2006, p.60). 

Graças aos meios percebemos a realidade não como uma fugacidade de um 

instante em si mesmo, mas como um período consistente e objetivado. O presente 

social dos meios, especialmente os jornais impressos, geralmente dura apenas um 

dia, mas sua prolongação de comentários se estende facilmente a uma semana  

inteira. (GOMIS, 1991, p.189).  

O cotidiano pulsa ao ritmo da rotina, esta, como fenômeno de continuidade, 

tem o mesmo traço dos diários. Quando o jornal impresso chega diariamente à 

residência ou trabalho de seu público leitor, ele se insere ao hábito do sujeito, mas 

até que haja uma fidelização de leitura, o jornal busca cativá-lo de várias formas e 

uma delas é auxiliá-lo na organização de seu dia, de seu conhecimento sobre a 

cidade, se vai ou não faltar luz, se os investimentos em determinado segmento 



 

 

 20 

podem ou não trazer lucros, se o filme já estreou nos cinemas, se poderei ver o jogo 

no estádio ou pela TV, se ainda dá tempo declarar o imposto de renda, por exemplo. 

O noticiário reforça a própria identidade do sujeito que o lê. 

Os meios se esforçam em provocar-nos a ilusão de que vivemos num 

presente relativamente ininterrupto, em que estão sempre se passando uma grande 

quantidade de coisas, algumas recém sucedidas, outras com certa capacidade de 

previsão. O leitor tem, por sua vez, a idéia de que encontrará sempre no conteúdo 

dos jornais um comentário sobre a atualidade. 

Para Maurice Mouillaud (2002), a atualidade do jornalismo pouco tem a ver 

com a memória da História porque a primeira é feita de presente e não do passado, 

é construída pelo agora. Enquanto a memória enraíza acontecimentos, a atualidade 

corta e reúne acontecimentos numa colcha. O autor acrescenta que “o jornal é uma 

sucessão de acontecimentos que impõe uma leitura linear”.  

Em resumo, entende-se por jornalismo a atividade profissional que resulta da 

transmissão de uma notícia ou informação de atualidade. A informação é matéria-

prima do jornalismo e recobre tudo que é de interesse humano. Através de um 

trabalho exaustivo realizado pelos jornalistas, ela é tratada e transformada em 

assunto de relevância social. E embora não haja determinações universais que 

definam o que é ou não noticiável, existem os procedimentos que contribuem para a 

produção do jornal. 

No entanto, há limites para a consideração dos jornais na exatidão sobre a 

realidade, eles não são exatamente reflexos do mundo real, são processos de 

construção. Há que se levar em conta que o discurso jornalístico não é somente 

informativo e não pretende unicamente ser, mas procura também fazer sentido. 

 

1.3. Construção social da realidade 

 

Os acontecimentos tornam-se conhecidos graças aos jornais e se constroem 

pela sua atividade discursiva. A noção de construção social da realidade se situa 

também em nível da vida cotidiana, por processos socialmente determinados e 

intersubjetivamente construídos. O fazer saber é a atividade fim do jornalismo.  

Para Luhmann (2005), a comunicação é como o operador central de todos os 

sistemas sociais, como mecanismo de auto-regulação dos sistemas, atuando na 

construção de uma realidade e na realidade de uma construção. 
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Segundo Luhmann (2005) os meios de comunicação aumentam a 

irritabilidade da sociedade e, com isso, a capacidade de elaborar informações. 

Irritabilidade aqui produzida por horizontes de expectativas. Para configurar este 

quadro teórico, o autor traz o conceito da autopoiese, ou seja, a reprodução da 

comunicação com base nos resultados da comunicação. As informações noticiosas 

são elementos autopoiéticos que servem à reprodução desses mesmos elementos. 

Os meios de comunicação aplicam seus seletores próprios construídos por esse 

sistema, e a sociedade, ao observar a própria realidade por meio desse sistema, 

emprega os mesmos seletores na construção da realidade.  

O jornalismo se apóia em narrativas cotidianas, que se diferenciam da literatura 

pela sua premissa de veracidade, reais ocorrências claras dos fatos sociais. 

Realidade e conhecimento são, então, dois conceitos arraigados a esta prática 

social, desenvolvidos por Berger e Luckmann (1995, p.11) que diz ser a realidade 

uma “qualidade pertencente a fenômenos que reconhecemos, independente de 

nossa própria volição (...) e conhecimento é a certeza de que os fenômenos são 

reais e possuem características específicas”. 

A realidade da vida cotidiana é, pois, interpretada pelos indivíduos e 

subjetivamente dotada de sentido para eles na medida em que formam um mundo 

coerente. Um mundo que pode ser lido e representando em alguns fatos 

estampados nos jornais. 

O mundo da vida cotidiana não somente é tomado como uma 
realidade certa pelos membros ordinários da sociedade na conduta 
subjetivamente dotada de sentido que imprimem a suas vidas, mas é 
um mundo que se origina no pensamento e na ação dos homens 
comuns, sendo afirmado como real por eles. (BERGER e 
LUCKMANN, 1995, p. 36) 

 

 Na busca de compreender como o jornalismo constrói a realidade 

socioambiental que nos cerca, nos apoiamos no conceito de situação biográfica, de 

Alfred Schutz (2003,p. 17), enraizado numa questão da distribuição social do 

conhecimento. Ele defende fundamentalmente o fato de que o ser humano dispõe, 

em qualquer momento de sua vida, de um acervo de conocimento a mano, integrado 

às tipificações do mundo do sentido comum. 

 As tipificações por sua vez, acumulam-se no cotidiano e são endêmicas ao 

sentido comum da vida. Desde a infância o individuo acumula uma grande 

quantidade de receitas, que utiliza como técnica para compreender ou controlar 
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aspectos de sua experiência. É tudo que nos é comum, familiar. Tudo que serve de 

base para ações, é todo conhecimento que ele tem à mão para qualquer situação, 

que está socialmente informado e distribuído.  

 Para Schutz,(2003: 17), além das coordenadas já conhecidas na matemática 

e nas ciências naturais, existem as coordenadas de experiência pessoal imediata. 

Estas têm importância fundamental para o sentido comum da realidade. “El lugar 

que mi cuerpo ocupa dentro del mundo, mi aquí atual es el ponto de partida desde el 

qual me oriento em el espacio”. 

A existência e a experiência pelo acúmulo de informação e conhecimento tem 

sido um tema de antigo e de persistente tratamento filosófico por Schutz (2003) em 

estudar e buscar uma estrutura da vida social e seu sentido comum. Um dos 

principais conceitos desenvolvidos pelo pesquisador está na idéia de mundo da vida, 

que seria como a soma da situação biográfica de cada indivíduo com o seu acervo 

de conhecimento e as coordenadas da matriz social. Estes três eixos formariam 

estruturas da vida cotidiana, advertidas e avaliadas formalmente por um sentido 

comum, que vê o mundo, atua e interpreta por meio de tipificações implícitas. 

A ação é para Schutz (2003) seu tema predominante como referência para 

pensar a realidade socioambiental e não mais apenas a percepção ou observação, 

como para a maioria dos filósofos positivistas e naturalistas. Vista como uma 

oportunidade de engajamento e produção criativa, a crise ambiental reflete em todo 

mundo a busca de ações e soluções dinâmicas.  

Como descrevem Berger e Luckmann (1995), a ação histórica do ser humano 

pode ser identificada por uma progressiva intervenção em seu meio natural com a 

criação de modelos culturais que lhe permitem instituir a interação como mecanismo 

cotidiano de relação com seus semelhantes.  

Concordamos com os pesquisadores que o homem vive imerso num ambiente 

social; numa realidade criada intersubjetivamente. Por isso, esta só poderá ser 

compreendida através de um tipo de teoria social que reconheça a pertinência do 

estudo da dimensão da ação individual e da interação social. É a partir da 

comunicação, da linguagem, que cada indivíduo é instruído no sentido das coisas e 

do seu meio.  

Centralizamos nossa atenção no entendimento de como se cria a realidade em 

resultado de uma prática contínua realizada por profissionais especializados, em 

rotinas específicas. Gaye Tuchman (1999), descreve as noticias como janelas para o 
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mundo. Por meio dessas, aprendemos sobre nós mesmos e o outro, sobre as 

instituições, os líderes e estilos de vida, e sobre o de outras nações e povos. Nesse 

contexto, o papel considerável do profissional de comunicação social dentro da 

complexa teia de informação que existe, aumenta cada vez mais em âmbito da ação 

política.  

E por ser uma atividade técnica e sociológica recente, que só surge na virada 

do século XIX para o XX, uma indústria mundial, ou seja, uma coletividade, vai se 

estruturar para atender a crescente necessidade de informações na sociedade 

contemporânea. O trabalho do jornalista, assim como de qualquer cientista, 

configura-se como interessante somente para ele, mas também para os outros. O 

que é percebido como importante e interessante é o que tem chances de ser 

reconhecido pelos outros (SCHUTZ, 2003). Isso se explica pelo fato social de que 

uma contribuição ou descoberta concernente a essas questões acumule um valor 

significativo. 

Mayo (2004, p.20), ao pensar os efeitos ecológicos da produção midiática da 

realidade socioambiental, em especial as mudanças ocorridas no ambiente em que 

ele nomeia como geografia situacional, cita como resultado da presença dos meios 

eletrônicos, as formas e dinâmicas do conhecimento social. Estes teriam cada vez 

mais a ver com a estruturação das experiências vinculadas pelos meios de 

comunicação, que chegam ao alcance de espaços socialmente delimitados. Para 

ele, não se alteram as relações entre meio ambiente e papeis sociais, as 

modificações ocorridas em um, resultam profundamente na reflexão que é gerada 

para o outro. E os efeitos acumulativos dos conteúdos difundidos pelos meios 

resultam em situações, novos eventos e comportamentos. 

Para Vilches (1996), a mídia é capaz de determinar nossa percepção sobre os 

fatos, normas e valores da sociedade através da apresentação seletiva e através da 

ênfase de alguns temas. De modo que as notícias que os jornalistas nos entregam 

não são o reflexo do que acontece, mas sim o processamento e a manufatura de um 

acontecimento. 

Reconhecemos, por conseguinte, que o discurso da informação constrói, 

sobretudo, o objeto social que chamamos atualidade. A linguagem jornalística, entre 

textos em colunas, quadros informativos ou de serviço, fotos, infográficos, legendas 

e números, contribuem para uma percepção multifacetada e complexa das inúmeras 

interpretações que podem ser compartilhadas. Ao final temos, de modo aplicável, 
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uma importância que incide ao jornalismo: a de contribuinte para uma construção 

social da realidade cotidiana e para o meio ambiente. 

Os jornalistas invocam algum conceito de objetividade a fim de trabalhar os 

fatos relativos à realidade social. A forma como as notícias são produzidas são 

colocadas por Gaye Tuchman (1999), ou seja, o manuseio das estórias é 

fundamental para compreendermos a construção da realidade. Ao adotar 

procedimentos rituais, como uso de aspas, apuração e verificação dos fatos, alguns 

passos são dados para o alcance da objetividade jornalística.  

A escolha de possibilidades conflituais como fatos noticiosos já é uma das 

medidas. Isto porque, ao apresentar dois lados ou mais, de uma mesma questão, 

permite-se que os leitores decidam sua concepção. A apresentação de dados 

auxiliares, como números, relatórios, estatísticas é outro procedimento jornalístico 

que corroboram as informações enunciadas, atuam como provas, quanto mais 

estudos, documentos, números e dados complementares, mais objetivas as 

informações. O uso de aspas, citações de outras pessoas, são formas 

suplementares de afastar a presença dos jornalistas diante dos fatos. Quase que 

esgotando a noção de objetividade do jornalista, Tuchman (1999) analisa os 

procedimentos noticiosos enquanto atributos formais dos jornais e que aí está, nas 

formas de exposição do texto, a origem da construção do nosso meio, mundo e 

cultura cotidiana.   

O processo de objetivação, que nesse momento observamos mais 

minuciosamente, obedece a existência dos mecanismos de legitimação que se 

sobrepõem as praticas ou rotinas. Além da narração dos fatos, uma referencialidade 

pública no caráter das noticias caracterizam mais precisamente a mediação com a 

realidade social. 

Para Tuchman (1999), as idéias objetivadas podem produzir formas de lidar 

com o mundo, com na ação de um repórter, quando capaz de manusear 

acontecimentos, usando tipificações para invocar técnicas apropriadas, realiza a 

atividade jornalística de forma a ser partilhada e reconhecida pelo publico.  

A atividade profissional dos jornalistas nos meios de comunicação consiste em 

uma interpretação sucessiva da realidade social. Tal interpretação é possível graças 

a redução da realidade em fatos que podem ser comunicados como noticias. Essas 

notícias, ampliadas por meio de reportagens e comentadas em artigos e editoriais 
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formam uma imagem da realidade que serve para que o público esteja inteirado e 

que possa intervir sobre ela. 

Entre os rituais da vida cotidiana do mundo civilizado estão o de folhear um 

jornal, ligar o rádio ou a televisão para ouvir notícias. Gomis (1991) ressalta que o 

conjunto dos meios forma um circulo de realidade envolvente que se converte numa 

referência diária da nossa vida. A imagem da realidade tem sido sempre uma 

imagem construída socialmente, fruto de uma organização que se dedica 

precisamente a interpretar a realidade social e mediar entre os que fazem e 

observam o mundo. 

Corresponde por isso a atividade profissional chamada jornalismo: cuja função 

é dar à realidade social presente uma versão concentrada, sugestiva, que escolha o 

mais interessante de tudo que separa o que ocorreu e ainda estar por vir e ajustá-los 

às possibilidade de tempo ou espaço de cada veículo. 

Por fim, para resumirmos o que destacamos como evidente sobre a atuação da 

atividade jornalística na construção social da realidade, Gomis (1991, p. 191) nos 

auxilia a enumerar cinco pontos que consideramos importante ressaltarmos em 

termo. 1) A realidade pode fragmentar-se em períodos, mas o único período que se 

trata de interpretar é o atual. Os meios unificam um período: definem o presente 

social.  2) A realidade pode dividir-se em unidades completas e independentes: os 

fatos. Estes são capazes de serem interpretados em formas de textos breves: as 

notícias. 3) A realidade interpretada pode assimilar-se em tempos variáveis por 

pessoas diferentes. 4)A realidade pode encaixar-se no espaço de um jornal 

impresso diário ou no tempo de um rádio e televisão. 5) Para que o público capte a 

realidade e se torne parte dela, os meios lançam mão de uma serie de formas: 

gêneros jornalísticos, editorias segmentadas, que vão desde à informação pura até o 

comentário polêmico de seções como “carta do leitor”. 
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2. Valores notícia na cobertura ambiental 
 

O acontecimento tem um local 
privilegiado, que é a região dos títulos. 
É ao nível do título que o leitor se 
depara com o acontecimento em 
estado puro. 

 
Maurice Moulliaud  

 

 
2.1. A notícia: da seleção ao fechamento 

 
As notícias são constituídas por acontecimentos, mas o mundo é repleto de 

acontecimentos, obviamente. Quais devem ser selecionados pelos meios para 

serem tratados como notícia? Estas indagações giram em torno do newsmaking, 

uma abordagem que se desvenda em meio ao trabalho dos jornalistas, à 

organização da produção jornalística e aos processos de produção. 

A superabundância de fatos leva os meios de comunicação à adotarem 

procedimentos para classificar propositadamente os acontecimentos que podem ser 

tratados como informação relevante. Wolf, (1997, p. 169). Os veículos terminam por 

cumprir três processos aqui enumerados:  

1. Tornar possível o reconhecimento de um fato desconhecido como 

acontecimento notável; 

2. Elaborar formas de relatar os acontecimentos 

3. Organizar temporal e espacialmente os relatos para que os 

acontecimentos notáveis tenham cobertura completa 

O processo de organização do trabalho jornalístico, desde o contato com 

fontes, definições da notícia até as produções textuais, reúne um conjunto de regras 

em torno do que os teóricos de jornalismo conceituam como noticiabilidade. São 

eles que transformam acontecimentos, fatos em notícia. 

Basicamente, notícias são tudo que os jornalistas interpretam como tal.  Ao 

mesmo tempo, são exigidos dos acontecimentos, vários requisitos – do ponto de 

vista dos jornalistas – para que eles adquiram existência pública. 

Freqüentemente empregam-se como similares os conceitos de 

noticiabilidade, valores-notícia, seleção de notícias e critérios de noticibilidade. Ora, 

é necessário situar valores-notícia, critérios de noticiabilidade e seleção de noticias 
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como itens específicos pertencentes ao universo mais amplo do conceito de 

noticiabilidade. 

   

Noticiabilidade corresponde ao conjunto de critérios, operações e 
instrumentos com os quais os órgãos de informação enfrentam a 
tarefa de escolher quotidianamente, de entre um número 
imprevisível e indefinido de fatos, uma quantidade finita e 
tedencialmente estável de notícias. (Wolf, 1995, p.170) 

 

Os téoricos do jornalismo e os manuais de redação enumeram valores para 

que os acontecimentos sejam considerados como notícia, esses valores contribuem 

para uma seleção hierárquica dos fatos, que no caso das páginas dos jornais podem 

ocupar mais ou menos espaço, maior ou menor destaque.  

No Manual de Redação da Folha de São Paulo (2001,p.43), no capítulo que 

trata dos procedimentos da atividade jornalística, são enumerados critérios que 

definem a importância da notícia: 

1. Ineditismo (a notícia inédita é mais importante que a já publicada) 

2. Improbabilidade (a noticia menos provável é mais importante que a 

esperada) 

3. Interesse (quanto mais pessoas possam ter sua vida afetada pela notícia, 

mais importante ela é) 

4. Apelo (quanto mais curiosidade a notícia possa despertar, mais relevante 

ela é) 

5. Empatia (quanto mais pessoas puderem se identificar com o personagem e 

a situação da noticia, mais necessária ela se torna) 

6. Proximidade (quanto maior a proximidade geográfica tem do fato gerador 

da notícia e do leitor, mais importante ela é) 

A seletividade na escolha das pautas é um recurso clássico do jornalismo. 

Além de ser também uma forma de organização das noticias, de criação de 

coerência entre elas e de estabelecimentos de parâmetros para o leitor sobre o que 

é relevante ou necessário ao seu conhecimento e ao seu cotidiano. 

Traquina, (2005, p.65) chama o meio jornalístico de comunidade 

interpretativa. Para ele, os fatores que influenciam no fluxo da notícia são 

denominados “valores-noticias”. Estes, por sua vez, são valores subjetivos que 

determinam a importância de um fato. Eles enumeram os valores notícias de modo 
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que quanto mais evidentes eles forem, maior a importância da notícia e maior 

probabilidade de que ela seja publicada. 

 

1. Frequência, ou seja, duração dos acontecimentos 

Uma vez entendido como metáfora, por freqüência entendemos o espaço de tempo 

necessário para que ele se densenrole e ganhe significado, quanto mais a 

freqüência do fato se assemelha ao do meio, mais chances ele tem de se tornar 

noticia, os jornais, por exemplo, são diários, se o acontecimento se estende, se 

repete, ele tende à ganhar significado. 

2. Amplitude do evento, ou seja, números envolvidos 

Quanto maior o alcance, quanto maior a abrangência, quanto maiores os números, a 

dimensão e as extensões, mais o fato tem propensão a torna-se notícia.  

3. Clareza ou falta de ambigüidade 

Este é um fator que tanto elege quanto derruba um fato. Se ele não for claro, já no 

processo de apuração a pauta cai. Para ser noticiável é imprescindível que o 

acontecimento não apresente ruídos. 

4. Significância, relacionada com a proximidade geográfica e cultural 

Diz respeito a estrutura cultural do público, o fato tem que estar carregado de 

termos, aspectos aos padrões do grupo do individuo que recebe a noticia 

5. Consonância, isto é, a previsão de que determinado evento vá ocorrer 

Quando já foi criada uma atmosfera de expectativa sobre o fato, seja por outros 

fatos, ou pela proximidade de datas temáticas já conhecidas, ele está naturalmente 

associado ao aspecto de noticiabilidade. 

6. Caráter inesperado 

Ainda que pareça contradizer o critério anterior, o inesperado é também noticiável, 

para torna-se boa noticia é importante que o fato seja raro, ou ainda que “velho”, 

tenha uma nova cara, aconteça sob uma nova forma, nova situação 

7. Continuidade, ou seja, a retratação de um acontecimento que já ganhou 

noticiabilidade  

É chamada suíte, o fato continuara a ser noticia por um certo tempo, ainda que sua 

amplitude seja bastante reduzida. 

8. Composição, ou necessidade de manter um equilíbrio entre as noticias 

com uma diversidade de assuntos abordados 
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Um jornal não pode passar o ano inteiro noticiando somente política, ou polícia, por 

exemplo, é necessário mudar a pauta em alguns momentos, quando já esta, por 

exemplo, há uma semana tocando a mesma tecla. 

9. Influência das nações de elite, notícias relacionadas com países mais 

poderosos têm maior destaque do que notícias relativas a países de 

menor expressão política e econômica. 

Segundo Traquina (2005), quanto mais o acontecimento diga respeito a nações de 

elite, mais provável que se transforme em noticia 

10.  Referência a pessoas de elite, pessoas ricas, poderosas, influentes e 

famosas tem mais probabilidade de serem noticiadas; 

Noticias centradas na elite, em termos de nações ou pessoas, são a curto prazo 

mais populares, mas facilmente reconhecidas 

11.  Personalização ou personificação 

Tese em que a notícia se apresentada sob o viés da pessoa, do individuo, tem 

resultados diretos na identificação, seja tendendo para o positivo ou para o negativo. 

12.  Negatividade, ou seja, seguindo a máxima bad news is good news que 

quer dizer “más noticias são boas noticiais”  

Negatividade é segundo Traquina um canal noticioso de alta freqüência, é fácil de 

destacar, de acontecer e leva menos tempo para qualquer reusltado. Pode 

desenrolar-se completamente em uma única edicação de jornal, enquanto um 

positivo, leva tempo para apontar resultados, conclusões. 

 O acúmulo de valores notícia em um acontecimento auxilia os jornalistas a 

hierarquizarem as informações e trazerem para os espaços mais visíveis as noticias 

mais valorosas, mais essenciais e mais importantes. 

 O limiar entre uma chamada de capa e uma foto-legenda, ou entre um título e 

uma nota curta está no grau de noticiabilidade que se encontra no produto 

informativo. É por meio da unidade noticiosa que circulam os valores. O 

gerenciamento de atenção dedicado a cada espaço se constrói com o auxilio dos 

valores-notícia. 
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2.2 Capas 

 

Eleger uma manchete requer um esforço árduo de uma equipe de jornalistas. 

Dar existência pública a um fato não é um trabalho tão simples. A cada dia sai uma 

nova manchete no jornal, e com essa mesma freqüência acontecem em geral duas 

reuniões nas redações para definir os assuntos de relevância e que merecem 

destaque para a 1ª página. As reuniões são de grande importância para a escolha 

da manchete, os editores presentes expõem os assuntos que trabalharam durante o 

dia e argumentam a sua importância. 

Lembremos, pois, que o jornal também é um negócio. E a manchete é sua 

principal ferramenta de venda, é o apelo para atrair o consumidor leitor. “A capa do 

jornal tem que fazer com que o leitor acredite que ali estão realmente os fatos mais 

importantes do dia, sendo a manchete supostamente o fato principal”. (LEAL, 2006, 

p.39.) 

 Para Amaral, (1997, p.85), uma matéria só está completa com a titulagem, o 

uso de caracteres grandes tem a finalidade de anunciar a notícia de forma clara, 

objetiva e atraente. 

 

Precisa atrair o leitor e conquistá-lo para a compra do jornal ou 
revista, preferência por palavras curtas e usuais. Além de ter que 
extrair da matéria o que de mais interessante ela contém, o redator 
é obrigado a realizar o trabalho dentro de determinados limites de 
palavras e letras, calculando perfeitamente o espaço que lhe é 
concedido.  

 

As manchetes existem para estimular a leitura das matérias, se não 

cumprirem a missão, para nada servem. É bem possível que as capas vistas nos 

jornais, ainda hoje vendidos nas ruas, nas bancas e sinais, permaneçam com uma 

semelhança: graças à receita de que notícias bem tituladas são aquelas que 

estimulam conflitos, no que abalam as pessoas, no drama ou na tragédia, na beleza 

ou na comédia.  

Em todas as primeiras páginas os jornais comunicam qual o seu assunto 

principal, dando destaque por meio de um título forte, com estilo de letras relevantes. 

Certamente as manchetes não são eleitas à toa, toda a organização textual das 

capas possui funções. Uma delas seria a de criar iscas para o olhar (Hernandes, 
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2006). Concebe-se espacialmente uma unidade noticiosa para que tenha pontos de 

atração e curiosidade.  

 A organização espacial desempenhada pelo processo de diagramação reúne 

uma série de preceitos que apresentam como as publicações impressas valorizam e 

distinguem as unidades noticiosas e como conduzem a percepção dos leitores para 

que realizem essa mesma seleção de reconhecimento da relevância das notícias. 

O que vai à capa do jornal está diretamente relacionado ao valor dado aos 

conteúdos. Existe um contrato pressuposto entre o leitor e o jornal, de modo que 

ambos entendem que a hierarquização de conteúdos no espaço visual, os locais de 

potencial atenção e a importância dos conteúdos esteja visualmente evidente na 

forma como ele está organizado. De modo que hierarquização dos assuntos pode 

ser reconhecida imediatamente por meio dos recursos gráficos utilizados. 

As capas também se fazem crer que naquele pequeno espaço de papel, é 

possível ter um rápido acesso de tudo que é mais importante naquele dia, no 

mundo. Até mesmo os diferentes tamanhos e tipos na primeira página, representam 

algum gerenciamento dos fatos. Imagina-se que o que aparece em menor tamanho 

tem menor valor noticioso e conseqüentemente é menos importante, e o que é maior 

é mais importante, sucessivamente.  

 

A administração dos espaços da página de um jornal está 
atrelada a conceitos, ao conteúdo. Existe um contrato pressuposto 
entre leitor e jornal para que os assuntos abordados apareçam 
hierarquizados por ordem de importância. E essa hierarquização é 
mostrada visualmente, para um reconhecimento imediato, por meio 
de diferentes maneiras de ocupação espacial de uma unidade 
noticiosa, entre outros recursos gráficos. (...) Traduz em termos de 
expressão, o que leitor pode esperar da notícia no plano de 
conteúdo, seu valor ou importância em termos de impacto, 
inedistismo, interesse, atualidade, entre outros (HERNANDES, 
2006:190) 

 

O jornal é um meio de significação e um conjunto de sistemas simbólicos e 

elementos tais como palavras, números, figuras e imagens que se inter-relacionam 

num sistema preciso, em função de um referente. Sem dúvida, há uma atenção 

empresarial pela imagem da notícia, que em certo modo, responde também a 

demanda dos leitores, cujas expectativas formais de informação se fazem 

fortemente influenciadas pela comunicação visual, o que interessa diretamente aos 

estudos da comunicação. 
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Para Hernandes (2006, p. 191), existem quatro leis estratégicas do plano de 

expressão no jornalismo impresso e cinco funções de organização textual. As leis 

são as seguintes: 

1. Primeira lei: o valor de uma unidade noticiosa é proporcional ao 

espaço ela concedido. Dar mais espaço valoriza, dar menos espaço 

desvaloriza e isso se dá tanto para fotos como para textos, títulos; 

2. Segunda lei: tudo que estiver na parte de cima tem mais valor  do 

que na parte de baixo. A lei é válida tanto para a primeira página 

como para as demais. São raros os casos em que o bloco maior de 

textos e foto esteja no meio da página, se assim estiver sendo, a 

primeira lei, sobre o espaço, este prevalecendo. 

3. Terceira lei: a máxima valorização espacial de uma revista ou diário 

acontece na capa ou primeira página. 

4. Quarta lei: o início de uma unidade noticiosa é o espaço mais 

valorizado, ou seja, as principais informações e elementos de maior 

impacto vêm sempre no começo 

As cinco funções de organização textual estão relacionadas a estratégias de 

gerenciamento da atenção do leitor, de sustentação da leitura e de fidelização, estes 

pressupõem contatos anteriores de leitura: 

a) Criar iscas para o olhar; as unidades noticiosas devem ter pontos 

de atração e curiosidade, diferentes tamanhos de fonte, fotos 

contrastantes. 

b) Fazer-crer em uma fácil legibilidade; facilitar a maneira do leitor em 

encontrar os assuntos de seu interesse, indicação das páginas na 

primeira página. 

c) Instaurar uma comunicação de valores instantânea; quando se dá 

muito espaço a determinado assunto, entendemos daí que ele é 

bem mais relevante que os demais. 

d) Buscar construir uma publicação atraente, bonita, completa, prática; 

não usar textos longos, usar ícones identificadores aos tipos de 

assuntos, símbolos lúdicos, nomes às seções. 

e) Criar um sentido de identidade ao material; padrões para 

determinados assuntos, principalmente os de serviço, como índices 

das bolsas de valores, temperatura, fases da lua, tábuas de maré, 
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assim como o tempo, o leitor se familiariza com o produto que está 

adquirindo. 

Nos meios impressos, como jornais e revistas, o leitor administra o próprio 

manejo, a maneira e a ordem que ele quer dá ao uso das notícias, o que não 

acontece nos noticiários de rádio e TV. Talvez, exatamente por isso, o jornal 

impresso se organiza de tal forma que o leitor entende a capa como síntese e os 

cadernos como uma organização óbvia de conteúdos, onde ele decide o que ver. Na 

página inicial ele toma contato com um pouco do todo e dali já toma um 

direcionamento por onde vai fazer sua trajetória de leitura. 

E neste espaço do qual estamos tratando, o leitor espera que se diga a 

verdade, na foto correspondente a uma menção de lugar, tempo e personagens de 

uma notícia que o atinge de algum modo. As imagens transmitidas especialmente 

nas capas dos jornais, independentemente de sua objetividade ou grau de 

orientação, podem incrementar o saber do leitor através de um processo contínuo de 

informação.  

Tanto as notícias como as fotos se organizam em função das expectativas do 

leitor. (VILCHES, 1993). Estas estão relacionadas ao grau de correspondência entre 

o que uma foto de capa mostra e o que o texto escrito diz, que, agregadas às 

competências do leitor, resultam na compreensão de sentido.   

Além da foto e de todo o conjunto visual presente nas primeiras páginas, a 

manchete tem um poder essencial de compreensão para o leitor. O título salta do 

corpo dos textos, das páginas internas para justamente designá-los. Constitui uma 

série linear de assuntos.  

Ao ler a lista do que foi manchete num jornal durante um ano é possível 

compreender, rapidamente, reconhecer e assimilar acontecimentos relevantes 

daquele local e acompanhar como vários momentos sucederam a conclusão de um 

período. Os títulos desempenham o papel de intermediários entre a cultura do meio 

e o tempo. 

O título era o grito dos antigos vendedores de jornal de rua. Traz quase 

religiosamente um verbo, na voz ativa e no presente. Pretende forçar uma ação ou 

inquietação, despertar o interesse do leitor diretamente ao assunto.  Por limitação e 

obrigação é sintético, objetivo e conciso, de forma que explica rapidamente ao leitor 

a notícia, dá uma idéia do assunto. Não é à toa que a manchete possui um corpo 

maior, ocupando mais colunas, encontrando-se na cabeça da página, numa grande 
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área de interesse visual. É o fato mais importante e é também um produto à venda, 

deve provocar até o leitor mais indiferente. 

Tomando como premissa o valor das capas dos jornais, nos propormos a 

investigar a produção de sentido e os símbolos que são ali figurados nos momentos 

em que os jornalistas reunidos decidiram dar grande importância ao fato ambiental, 

dentro daquelas edições. 

 

2.3. Um olhar crítico sobre os diários de circulação nacional 

 

A presente pesquisa parte de um levantamento de dados feito em edições de 

um ano inteiro dos jornais Folha de São Paulo, Estado de São Paulo e O Globo com 

o objetivo de investigar alguns aspectos de sua inserção no debate a cerca de meio 

ambiente. O resultado aqui apresentado é fruto do levantamento da periodicidade e 

da quantidade de manchetes referentes ao tema.  

O Estado, a Folha e o Globo formam um conjunto relativamente 
homogêneo. Têm perfis de custos industriais e logísticos 
semelhantes, receitas e margens de lucro próximas; pagam salários 
equiparáveis; adotam critérios editoriais próximos; tem finalidades, 
problemas e soluções parecidos. Por tudo isso são reconhecidos 
como os três grandes jornais do país. (SANT‟ANNA, 2007: 28) 

 

Nas 1068 edições analisadas, foram encontradas 29 manchetes que, 

salientavam-se entre as demais, como referentes à questão ambiental em seu 

contexto específico. Os dados levantados permitem destacar que: 

a) A temática ambiental foi assunto de capa poucas vezes durante o ano, 

correspondendo a 2,72% de do conteúdo das manchetes dos jornais 

b) Temas políticos lideram a cobertura, ainda que não seja período de 

campanha eleitoral, as discussões partidárias e sobre membros ativos de governo 

representam o tema mais constante, incluindo atores e ações relativas aos poderes 

executivo e legislativo ou nos governos estaduais e municipais 

c) Assuntos sobre cotidiano, quase sempre vinculados às editorias de 

Cidades, estão em segundo lugar no ranking das manchetes. Neste espaço 

encontramos questões relativas a fatos e eventos de contexto local como acidentes, 

fatalidades, festas cívicas e políticas públicas para a área (incluindo aí também 

problemas de infra-estrutura, trânsito, saúde, educação e o dia-a-dia da localidade, 

especialmente no Sudeste, região onde estão instaladas as redações dos jornais 



 

 

 35 

eleitos para a pesquisa. Poucas vezes partem destas seções as temáticas também 

ambientais, tratando aí sobre questões de encostas, saneamento, rios, floresta 

d) A temática ambiental, quando chega aos títulos, em sua maioria, é tratada 

em âmbito global, têm viés nacional em metade dos títulos e caráter local em menor 

número. O jornal que mais trabalha a questão local é o Globo, quando cobre 

questões de acidentes ambientais e condições sócio-ambientais no Rio de Janeiro, 

suas favelas, morros e parques. 

e) O Globo e Estado de São Paulo são os jornais que demonstram linha 

editorial mais sensível à temática ambiental, do que a Folha de São Paulo. O Globo 

e Estadão trazem manchetes mais direcionadas ao tema e chamadas para matérias 

ambientais em maior número. 

f) O veículo que produz maior volume de textos e cadernos especiais sobre o 

tema é o Estado de São Paulo.  

g) Folha de São Paulo divulga muitos resultados de pesquisa, em detrimento 

de sua  ligação com o DataFolha, instituto de pesquisa do mesmo grupo, mas 

nenhuma delas contemplou no período a temática ambiental 

h) Embora no ano de 2007 tenha ocorrido uma diversidade de eventos 

esportivos, especialmente no Brasil, como Jogos Pan-americanos, o tema Esporte 

foi o menos representado nas capas dos jornais 

 

 

TABELA 1 

O Globo 

 

03/02 S.O.S planeta 

08/02 Chuvas em SP param aeroportos do sudoeste 

07/04 ONU: clima aumentará desigualdade no mundo 

06/05 Madeireiros da Amazônia tiram terra de assentados 

08/06 EUA e Rússia rejeitam metas para despoluição do planeta 

26/09 Lula anuncia na ONU novo plano contra desmatamento 

19/12 Favelas em expansão já cercam parque da tijuca 

31/12 Multas por desmatamento batem recorde e não são pagas 

 

Folha de São Paulo 

 

06/01 Chuvas matam 28 no Rio e SP 

03/02 Cientistas prevêem futuro sombrio para a Terra  

17/03 Chuva causa trânsito recorde em São Paulo 

07/04 Mudanças climáticas vão afetar mais os mais pobres 
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13/10 Al Gore e comitê da ONU ganham o Nobel da Paz 

19/11 Poluição cresce mais que PIB no país 

10/12 Terremoto causa 1ª morte no país 

20/12 STF libera obras no São Francisco 

 

Estado de São Paulo 

 

03/02 Aquecimento global é irreversível 

07/04 Escassez de água pode atingir 1 bilhão de pessoas, prevê ONU 

30/04 Aquecimento global ainda pode ser freado 

03/05 Relatório da ONU pedirá que países adotem etanol 

05/05 Evitar caos do aquecimento global custa pouco, diz ONU 

02/07 Emergentes já poluem tanto quanto os ricos 

16/09 Lançamento de poluentes em SP cresce 5% ao ano 

26/09 Lula diz na ONU que o etanol não produz fome 

13/10 Luta ambiental dá Al Gore e à ONU Nobel da Paz 

16/10 Desmatamento cresce e faz governo rever 

21/10 Derrubada de floresta na fronteira cresce 600% 

25/11 Com 17% já devastados, Amazônia ainda compensa Co2 do País 

10/12 Terremoto deixa 1 morto, fere 6 e destrói casas em MG 

16/12 EUA acatam acordo para combater aquecimento 

 

 

2.3.1 Folha de São Paulo 

 
Organizado em sete cadernos temáticos diários e 14 suplementos semanais, 

a Folha é hoje o jornal brasileiro de maior tiragem e circulação. Os números  

auditados podem ser conferidos pelo IVC (Instituto Verificador de Circulação). Faz 

parte do Grupo Folha, conglomerado de empresas de mídia, incluindo jornais, 

editoras, gráficas, acesso à Internet e jornalismo em geral. É o segundo maior 

império de Mídia do País, perdendo somente para a operação massiva das 

Organizações Globo 

TABELA 2 
 

Dados do jornal Folha de SãoPaulo 

  
Periodicidade:  diário  Formato: standard  

Fundação: 1921 Sede: São Paulo 

Secções: Brasil, Mundo, Dinheiro, Cotidiano, 

Esporte, Ilustrada, Acontece, Ciência, Guia, 

Informática, Mais, Revista da Folha 

Circulação: Nacional 

Website: www.folha.uol.com.br 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/cadernos_diarios.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/suplementos.shtml
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conglomerado
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%B5es_Globo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Standard
http://pt.wikipedia.org/wiki/1921
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://www.folha.uol.com.br/
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Na cobertura da Folha de São Paulo, apenas oito, das 364 manchetes do ano de 

2007, levaram a temática ambiental às capas, o que representou 2,19 % do período 

de análise. 

 

GRÁFICO 1 – PERCENTUAL DE  MANCHETES AMBIENTAIS FOLHA S. PAULO 
 

O tema que mais se repetiu nas capas foram políticos, com 118 manchetes, 

seguidos de cotidiano, com 81, posteriormente economia que aparece 71 vezes nas 

manchetes e internacional, com 31. Um grande número de resultados de pesquisas 

também chegou às primeiras páginas, ao todo, 30 vezes. A explicação é simples, 

100% dessas pesquisas foram realizadas pelo DataFolha, instituto do mesmo grupo 

de comunicação ao qual pertence o jornal em questão.  

No entanto, as manchetes ambientais não ficaram como últimas no ranking. 

Apesar de em 2007, terem acontecidos diversos eventos esportivos no Brasil, entre 

eles, os Jogos Pan-americanos, a temática esportiva foi destacada em manchete 

apenas três vezes durante o ano.  

 

GRÁFICO 2 – MANCHETES AMBIENTAIS X MANCHETES DE OUTRAS CATEGORIAS  
FOLHA S. PAULO 

 
 
 
 
 
 

Demais manchetes

Manchetes ambientais 2,19%

Política

Cotidiano

Economia

Internacional

Pesquisa

Polícia
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TABELA 3: MANCHETES AMBIENTAIS ANALISADAS QUANTO  

AOS VALORES NOTÍCIAS (FOLHA S. PAULO)  
 

 

Quantitativamente, é constatada então, a pouca visibilidade das temáticas 

ambientais nas capas. (Gráfico1). E, sobretudo uma abordagem expressivamente 

negativa nas orações. (Tabela 2).  

Das oito manchetes, apenas uma pode ser considerada “boa notícia”. 

“Chuvas matam, causam trânsito recorde”, “mudanças climáticas vão afetar pobres”, 

“o futuro da Terra será sombrio”, “poluição cresce mais que o PIB do país”, 

“terremoto causa morte”, “transposição do rio São Francisco é autorizada”, e “Nobel 

da Paz vai para ambientalista”. Estas notícias tendem a acentuar os fatos pelo que 

pode tocar a reação social, pelos mortos, pela destruição, pelo que Gomis (1991) 

chama de explosão.  

 “ La explosión és más notícia cuanto mayor el desconcierto y 
la alarma que produce, cuanto más provoque el comentário (…)las 
explosiones se definem fácilmente como hechos o actos-unidad y 
llaman aparatosamente la atención de todos, son impresionantes y 
fáciles de percicbir.” (GOMIS,1991, p.149 – 150). 

 

A visibilidade dos acontecimentos noticiados pela Folha de São Paulo pode 

ser reconhecida tanto pela extensão dos assuntos quanto ao interesse humano 

agregados a maioria delas. Quando o jornal afirma: “mudanças climáticas vão afetar 

mais os pobres”, ou que chuvas e terremotos matam tantas pessoas é nítido a 

importância intrínseca destes acontecimentos e fica claro também o posicionamento 

do jornal quanto ao resultado destes assuntos no cotidiano do público.  

MANCHETES FOLHA DE S. PAULO 
 

VALORES-NOTICIA  

Chuvas matam 28 no Rio e SP Amplitude, significância, negatividade, 
caráter inesperado 

Cientistas prevêem futuro sombrio para a 
Terra  

Amplitude, significância, negatividade, 
caráter inesperado 

Chuva causa trânsito recorde em São Paulo Amplitude, significância, negatividade 

Mudanças climáticas vão afetar mais os mais 
pobres 

Clareza, significância, caráter inesperado 

Al Gore e comitê da ONU ganham o Nobel 
da Paz 

Influencia das nações de elite, referencia a 
pessoas de elite 

Poluição cresce mais que PIB no país Amplitude, caráter inesperado 

Terremoto causa 1ª morte no país Negatividade, amplitude, significância, 
personalização, caráter inesperado 

STF libera obras no São Francisco Negatividade, significância, clareza, 
amplitude 
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Observamos que nestes assuntos o veículo superou a missão de dar notícias 

para uma opção mais ampla de prover sentido para a vida pública. Quando o jornal 

prenuncia o resultado de algumas previsões ou mesmo relata fatos ambientais já 

ocorridos, entendemos que  ele não apenas observa como também participa da 

construção de sentido. 

A comparação das manchetes, por similaridade, nos fez compreender 

características relevantes da abordagem da Folha de São Paulo. Dos valores notícia 

escolhidos para observação (Traquina, 2005), os de negatividade, amplitude e 

caráter inesperado são os que mais se repetem na cobertura. 

O interesse por estes fatos estão diretamente ligados às imagens que os 

jornalistas fazem do público e aos critérios de relevância associados às histórias que 

serão contadas. Da extração dos acontecimentos de seu contexto até a inserção 

destes eventos em um formato de notícia, os jornalistas avaliaram o tom de 

novidade e a potencialidade destes assuntos em causar impacto ao maior número 

de pessoas possíveis. 

Estes critérios, que podem ser associados à cobertura da Folha, amplitude, 

negatividade e caráter inesperado, são até complementares a nosso ver.  Por 

exemplo, no caso do terremoto, do dia 10 de outubro, “Terremoto causa primeira 

morte no país”, o fato é ao mesmo tempo instantâneo (caráter inesperado), largo 

(amplitude) e danoso (negatividade). Percebemos daí que quanto mais valores um 

acontecimento possa reunir em si e quanto mais correlacionados eles estejam, mais 

o acontecimento se aproxima ao formato de uma notícia. 

Uma das manchetes apresenta um representante de um país de elite em 

destaque.  “Al Gore e comitê da ONU ganham o Nobel da Paz”, em 13 de janeiro de 2007. 
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Figura 1: Manchete Folha 13/10/2007 

 

Isso é comentado por Traquina (2005) quando cita que as referências a 

nações de elite são critérios que dão importância noticiosa a um fato. A tese é de 

que as noticias que tratam de potências mundiais, são mais importantes e têm maior 

destaque do que notícias relativas a países de menor expressão política e 

econômica. Souza, (2002) concorda com este valor noticia e afirma que eles tendem 

a excluir da cobertura noticiosa as nações de menor prestígio em favor das 

poderosas. 

Na notícia do Nobel da Paz para Al Gore, vice-presidente dos Estados 

Unidos, é dada uma importância que está relacionada ao grau e nível hierárquico 

dos indivíduos envolvidos no acontecimento. “Os graus mais elevados nas 

hierarquias do poder e econômico, da riqueza ou do prestígio também fazem 

notícia”. Wolf, (2003:209). Incontestavelmente, nos sistemas políticos presidenciais 

estão os mais largos poderes de decisão. 
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Locais onde os fatos acontecem e associações geográficas aparecem em 

sete das oito manchetes ambientais. Este é um fator que está relacionado ao valor 

noticia de proximidade. A proximidade geográfica de um fato, assim como a 

proximidade cultural, passa a aumentar o grau de significado que o acontecimento 

representa para o leitor. Notícias sobre acontecimentos, pessoas e interesses mais 

próximos do leitor têm mais importância tanto para os editores como para o público.  

Em duas capas, as que tratam sobre as chuvas, nos dias 6 de janeiro e 17 de 

março, o jornal foca nas localidades. Na primeira, “Chuvas matam 28 no Rio e São 

Paulo”, as chamadas trazem: “Região serrana fluminense é a mais atingida no 

Estado, que tem mais de 12 mil desalojados”. Na legenda da foto de capa, onde há 

uma senhora mergulhada com água acima da cintura e uma criança com água no 

pescoço, tentando chegar a um orelhão, se diz: “moradores caminham por bairro 

alagado pelas águas do rio Paraíba do Sul no município de Campos, no norte 

fluminense, uma das regiões mais afetadas pelas chuvas”.  

 

 

Figura 2: Manchete Folha 06/01/2007 
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Ainda na capa, o jornal noticia que pelo menos 28 pessoas já haviam morrido 

em São Paulo e Rio de Janeiro no ano 2007 devido às chuvas que atingiram o 

Sudeste. Só no Rio foram 25 mortes nos quatro dias anteriores à manchete.  

Além das conseqüências de mortes, e entradas no Instituto Médico Legal para 

obter informações sobre desaparecidos, o jornal fala dos transtornos no trânsito e 

moradias. Em São Paulo mais de 12 mil pessoas foram obrigadas a deixarem suas 

casas e outras 1.468 ainda estavam desabrigadas até aquela data. 

Na segunda manchete o foco também é local, retratando a situação dos 

bairros, das zonas, avenidas e principais corredores da cidade.  

 

FIGURA 3: MANCHETE FOLHA 17/03/2007 

 

Ao citar avenidas, bairros e localidades o jornal tem grandes chances de 

atingir o interesse do leitor. Isto porque subentende - se que, o que nos rodeia nos 

preocupa e quanto menor o raio da distância, maior a chance do fato nos atingir. Em 

caso de chuvas e fenômenos naturais, como terremotos, nevadas, ventanias, a 

referencia geográfica, a proximidade, são os critérios mais relevantes. 

Na capa do dia 17 de março, a foto toma metade da página, ocupando toda 

sua largura, tamanha extensão da imagem e dos danos das chuvas retratados nela. 
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Na legenda e nas chamadas estão logradouros: “Alagamento na marginal Tietê, na 

altura da ponte do Piqueri (zona norte). Veículos foram arrastados nas marginais 

Tietê e Pinheiros, as avenidas Rebouças e Consolação foram alagadas. Bairros na 

zona oeste foram atingidos, Na freguesia do Ó, zona norte, a correnteza destruiu o 

estoque de pelo menos 20 lojas”, e assim por diante.  

 

.MANCHETES FOLHA S. PAULO VALOR NOTÍCIA 

06/01 Chuvas matam 28 no Rio e SP  

 

Proximidade 

03/02 Cientistas prevêem futuro sombrio para a Terra  

17/03 Chuva causa trânsito recorde em São Paulo 

07/04 Mudanças climáticas vão afetar mais os mais pobres 

13/10 Al Gore e comitê da ONU ganham o Nobel da Paz 

19/11 Poluição cresce mais que PIB no país 

10/12 Terremoto causa 1ª morte no país 

20/12 STF libera obras no São Francisco 
 

TABELA 4: MANCHETES AMBIENTAIS ANALISADAS QUANTO  
À PROXIMIDADE E REFERÊNCIAS GEOGRÁFICAS 

 

 

O dado quantitativo, o uso de referências à dimensão do fato, também é 

predominante, aparece em sete manchetes. Este corresponde a um critério de 

noticiabilidade que está relacionado com a amplitude do fato. Quanto maiores os 

números envolvidos, ações plurais, larga abrangência, maior a probabilidade de o 

acontecimento ser noticiado. 

A importância atribuída ao assunto também diz respeito ao critério de 

amplitude do fato, dada a quantidade de pessoas que o acontecimento envolve. 

Também neste caso existe complementaridade dos valores noticia. O número de 

indivíduos e a distância, ou seja, a proximidade espacial e cultural é destacada no 

contexto da manchete. 

Ainda sobre amplitude, o jornal ampara-se em números e dados quantitativos.  

Na manchete e chamadas de capa do dia 17 de março encontramos: “183 

quilômetros de lentidão nos principais corredores de trânsito de São Paulo; 30 

chamados foram registrados pelo Corpo de Bombeiro, de pessoas ilhadas em casas 

e carros. 35 vôos atrasados, mais de 20 lojas com estoques destruídos, 39,9m no 

dia mais chuvoso do ano. E na capa do dia 7 de janeiro estão: “Só no Rio foram 25 

mortes, em nova Friburgo 11 vítimas, cerca de 80 pessoas lotaram o IML. Até ontem 

a noite havia 12.023 pessoas desalojadas e 1.468 desabrigadas”.  
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MANCHETES FOLHA S. PAULO VALOR NOTÍCIA 

06/01 Chuvas matam 28 no Rio e SP  

 

Amplitude  

03/02 Cientistas prevêem futuro sombrio para a Terra  

17/03 Chuva causa trânsito recorde em São Paulo 

07/04 Mudanças climáticas vão afetar mais os mais pobres 

13/10 Al Gore e comitê da ONU ganham o Nobel da Paz 

19/11 Poluição cresce mais que PIB no país 

10/12 Terremoto causa 1ª morte no país 

20/12 STF libera obras no São Francisco 

 

TABELA 5: MANCHETES AMBIENTAIS ANALISADAS  
QUANTO A AMPLITUDE DO FATO 

 

Observa-se o tom trágico dado às questões ambientais tratadas no jornal 

quando elas chegam às manchetes. As expressões “chuvas matam”, “futuro 

sombrio”, “chuva causa trânsito recorde”, ”poluição cresce mais que PIB”, “terremoto 

causa morte”, carregam em si tons de desgraça e infortúnio. A morte é um 

acontecimento carregado de valor e é considerado um tema de interesse geral. 

Onde há morte há notícia. Para Traquina, (2005, p. 69), a morte é um valor notícia 

fundamental para a comunidade interpretativa e isso é uma das razões que explica o 

negativismo nas manchetes. E acrescenta: “Podemos dizer que todos nós seremos 

notícia uma vez na vida – no dia seguinte a morte, ou nas páginas interiores ou com 

destaque na primeira página”. Acidentes, por não serem acontecimentos de rotina 

são, para qualquer pessoa, ocorrências notáveis, portanto se tornam 

acontecimentos públicos. 

 

MANCHETES FOLHA S. PAULO VALOR NOTÍCIA 

06/01 Chuvas matam 28 no Rio e SP  

 

Negatvidade 

03/02 Cientistas prevêem futuro sombrio para a Terra  

17/03 Chuva causa trânsito recorde em São Paulo 

07/04 Mudanças climáticas vão afetar mais os mais pobres 

13/10 Al Gore e comitê da ONU ganham o Nobel da Paz 

19/11 Poluição cresce mais que PIB no país 

10/12 Terremoto causa 1ª morte no país 

20/12 STF libera obras no São Francisco 
 

TABELA 6: MANCHETES AMBIENTAIS ANALISADAS QUANTO A NEGATIVIDADE 
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Figura 4: Manchete Folha 03/02/2007 

 

Figura 5: Manchete Folha 07/04/2007 
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2.3.1 Estado de São Paulo 

 

Integrante do Grupo Estado, do qual também fazem parte a Agência Estado, 

rádios Eldorado AM e FM e o jornal A Tarde, o jornal Estado de São de Paulo é 

também um periódico de circulação diária. Possui a maior vendagem dentro da 

grande São Paulo assim como uma receita extremamente elevada, revelada pelo 

último Relatório Socioambiental da empresa. 

Jornal de circulação nacional é prestigiado internacionalmente. Tem a 

proposta de ser um diário bastante completo e segmentado, com nove cadernos 

sete suplementos. 

Apesar da cobertura ambiental não possuir um espaço fixo e um caderno 

especifico, neste veículo, sua linha editorial ultra liberal abre bastante espaço para o 

tema, que é quase sempre pautado nas editorias de nacional, internacional. 

 

TABELA 7 

 
Dados do jornal O Estado de São Paulo 

 

Periodicidade:  diário  Formato: standard  

Fundação: 1875  Sede: São Paulo 

Secções:  Nacional, Internacional, Vida&, 

Economia&Negócios, Metrópole/Cidades, Esportes, 

Caderno 2, Aliás, Link, Viagem&Aventura, Feminino, 

Casa&, Agrícola, Estadinho, TV&Lazer 

Circulação: Nacional 

Website: www.estadao.com.br 

 

 
 

Na cobertura do jornal o Estado de São Paulo, quatorze, das 363 manchetes do 

ano de 2007, levaram a temática ambiental às capas, o que representou 3,85 % do 

período de análise. Dentre os veículos analisados, o Estado de São Paulo foi o 

jornal que deu, quantitativa e espacialmente mais atenção à temática ambiental, 

tanto no número de capas quanto no volume de textos e cadernos especiais 

dedicados a essas discussões, em especial as que se referem ao aquecimento 

global. O número de manchetes ambientais de O Globo chega a ser o dobro do 

número dos demais veículos analisados nesta pesquisa. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Standard
http://pt.wikipedia.org/wiki/1925
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://www.estadao.com.br/
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GRÁFICO 3 – PERCENTUAL DE  MANCHETES AMBIENTAIS 

 

O tema que mais se repetiu nas capas do jornal o Estado de São Paulo foram 

políticos, com 119 manchetes, seguidos de economia, com 85, posteriormente 

cotidiano que aparece 66 vezes nas capas e internacional, com 45. Na lista de 

manchetes, um tema bastante recorrente nesse veículo, assim como no jornal Folha 

de São Paulo, são as pesquisas, que trazem resultados, indicadores e estatísticas, 

especialmente sobre educação no país. Foram 16 manchetes sobre pesquisa, que 

empataram em número com as manchetes de polícia. 

No entanto, as manchetes ambientais não ficaram como últimas no ranking. 

Apesar de em 2007, terem acontecidos diversos eventos esportivos no Brasil, entre 

eles, os Jogos Pan-americanos, a temática esportiva foi destacada em manchete 

apenas duas vezes durante o ano.  

 

GRÁFICO 4 – MANCHETES AMBIENTAIS X MANCHETES DE OUTRAS CATEGORIAS 

 

Quantitativamente, é constatada então, certa visibilidade das temáticas 

ambientais nas capas neste veículo, diferente da Folha de São Paulo, no Estadão a 

Demais manchetes 

Manchetes ambientais 3,85%

Política

Economia

Cotidiano

Internacional

Pesquisa

Polícia

Ambiental

Esporte
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temática ambiental já chega às capas da mesma medida que temas policiais. 

Diferente do tom trágico que encontramos no veículo analisado anteriormente (Folha 

de São Paulo), este, além de usar como bases algumas pesquisas e relatórios, alia 

os fatos às ações de governo, retoma pautas já noticiadas, dá continuidade ao 

debate e revê posicionamentos. 

Para além do viés catastrófico, o veículo traz o tom positivo em algumas 

matérias, indicando reversões de danos e trazendo “boas notícias”.  Assim como na 

Folha, o Estado de São Paulo trata sobre o relatório do aquecimento global, 

terremoto em Minas Gerais, Prêmio Nobel e poluição.  

No ano de 2007, houve diversos escândalos políticos, eleições internacionais 

e avanços econômicos da China. Foi também quando a crise econômica teve início 

com elevadas quedas nas bolsas de valores. O apagão aéreo, greve dos 

controladores de vôo e quedas de avião lotaram de manchetes chocantes as capas 

dos jornais e as manchetes de página das seções de cotidiano. 

A comparação das manchetes do Estado de São Paulo, por similaridade, nos 

faz compreender características relevantes da abordagem deste veículo. Dos 

valores notícia escolhidos para observação, os de negatividade, amplitude e 

significância são os que mais se repetem. 

 

 

 

MANCHETES  ESTADO DE S. PAULO 
 

VALORES-NOTICIA  

03/02 Aquecimento global é irreversível Amplitude, negatividade, caráter 
inesperado 

07/04 Escassez de água pode atingir 1 bilhão de 
pessoas, prevê ONU 

Amplitude, negatividade, caráter 
inesperado 

30/04 Aquecimento global ainda pode ser freado Amplitude, clareza, continuidade, 
freqüência, consonância 

03/05 Relatório da ONU pedirá que países 
adotem etanol 

Clareza, amplitude 

05/05 Evitar caos do aquecimento global custa 
pouco, diz ONU 

Clareza, continuidade, freqüência, 
consonância 

02/07 Emergentes já poluem tanto quanto os ricos Amplitude, negatividade, caráter 
inesperado 

16/09 Lançamento de poluentes em SP cresce 
5% ao ano 

Significância, negatividade 

26/09 Lula diz na ONU que o etanol não produz 
fome 

Continuidade, freqüência, 
consonância 

13/10 Luta ambiental dá Al Gore e à ONU Nobel 
da Paz 

Referência a pessoas de elite, 
personalização 
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16/10 Desmatamento cresce e faz governo rever Clareza, significância 

21/10 Derrubada de floresta na fronteira cresce 
600% 

Continuidade, consonância 

25/11 Com 17% já devastados, Amazônia ainda 
compensa Co2 do País 

Continuidade, freqüência, 
consonância 

10/12 Terremoto deixa 1 morto, fere 6 e destrói 
casas em MG 

Caráter inesperado, amplitude 

16/12 EUA acatam acordo para combater 
aquecimento 

Referência a nações de elite, 
freqüência 

 
TABELA 8: MATÉRIAS AMBIENTAIS ANALISADAS QUANTO  

AOS VALORES NOTÍCIAS  
 

 

Como já citamos anteriormente, a proximidade geográfica de um fato, assim 

como a representação de um país de elite em destaque refere-se a valores notícias 

que também foram encontrados nas manchetes da Folha de São Paulo.  

A clareza é outro valor notícia que pode ser associado em diversas 

manchetes do Estadão. Este é considerado por Traquina (2005) como um dos 

fatores mais importantes da atividade jornalística porque é uma característica que 

tanto pode eleger como derrubar um fato. Se ele não for claro, já no processo e 

apuração da notícia, a pauta cai. Para ser noticiável é necessário que o 

acontecimento não apresente ambigüidades ou ruídos. 

Percebe-se também que as manchetes do jornal o Estado de São Paulo 

quase formam um discurso ambiental constituído ao longo do ano. O valor notícia de 

consonância, por exemplo, pode ser destacado várias vezes nas manchetes. Este, 

por sua vez, é explicado por Traquina (2005). Para o autor, a consonância está 

naturalmente associada ao aspecto de noticiabilidade.  É quando uma atmosfera de 

expectativa sobre os fatos é criada, quando eles já foram citados anteriormente, 

quando o veículo “prepara o terreno”. Por exemplo, a questão do aquecimento 

global, a discussão sobre o etanol, e a devastação da floresta amazônica são temas 

tratados mais de uma ou duas vezes pelo jornal como os fatos mais importantes do 

dia.   

Quando o veículo afirma, por exemplo, que “Aquecimento global é 

irreversível”, e dois meses depois retoma: “Aquecimento global ainda pode ser 

freado”, e no mês seguinte traz “Evitar caos do aquecimento global custa pouco, diz 

ONU” é que a situação já foi colocada, o debate já está sendo constituído e o jornal 

considera relevante trazer novos elementos para a discussão. 
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Na primeira matéria, o Estadão traz o relatório de uma equipe de cientistas 

especializados em meio ambiente nos Estados Unidos, que fez um alerta de que 

muitos dos efeitos das mudanças climáticas seriam irreversíveis. A pesquisa teria 

sido publicada na revista Proceedings of the National Academy of Sciences, onde os 

cientistas afirmam que as temperaturas na Terra podem se manter altas por até mil 

anos, mesmo se as emissões de gás carbônico (CO2) fossem eliminadas hoje. 

Além do valor- notícia de consonância, encontramos referências a nações e 

pessoas de elite. O jornal divulga que as afirmações dos ambientalistas coincidem 

com o pedido feito pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, para que a 

Agência Americana de Proteção Ambiental reveja as regras de emissão de gás 

carbônico por veículos de passageiros. 

Na segunda capa, existe uma revisão de posicionamento, na manchete 

“Aquecimento global ainda pode ser freado”, do dia 30 de abril. A chamada informa 

que cientistas consideram que o mundo tem tecnologia e dinheiro para conter a 

elevação de temperatura da Terra, mas falta decisão política. Nesta edição, a fonte 

referida já é outra. Com base nas afirmações do Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas, (IPCC), o jornal anuncia que o custo para implementar o 

plano proposto equivale a 3% do PIB mundial.  

 

“Depois de dois relatórios sombrios  sobre o futuro da Terra, o IPCC 
apresentará agora um plano com medidas para reduzir em 26 
milhoes de toneladas as emissoes de gases que geram o feito estufa 
até 2030. O Estado obteve, na sede da ONU, em Genebra, extratos 
do documento preliminar do painel, que começa a ser debatido hoje 
na Tailândia. Os biocombustíveis e o financiamento de nações ricas 
a países tropicais como o Brasil para evitar o desmatamento são 
duas estratégias definidas” (ESTADO DE S. PAULO, 30/04/2009). 

 

Após o jornal ter lançado pela primeira vez a notícia, novas ligações começam 

a suceder o fato. Já na segunda ou terceira vez, o acontecimento é consonante com 

que se espera. É como se os jornalistas tivessem a capacidade e a facilidade para 

inserir o novo acontecimento numa idéia velha. 

Em 5 de maio, a manchete é “ Evitar caos do aquecimento pode custar 

pouco”. Desta vez, o jornal “estica” mais um pouco, prolonga o debate informando 

que, para reduzir piores efeitos, basta investir por ano, de 0,1 a 0,2 % do PIB do 

Planeta. Mais uma vez, o IPCC, através de seus relatórios traz novidades. Agora, 

afirma que já estão disponíveis os instrumentos para evitaras piores conseqüências 
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do aquecimento global e considera barato o custo desta iniciativa. Até 2030, se 

investirmos 3% do PIB Mundial, por ano em tecnologias, o problema estaria 

resolvido. O novo texto, divulgado em Bangcoc, foi “amenizado”, como descreve o 

jornal, em relação ao anterior. Isto, após negociações entre países envolvidos, 

liderados pelos EUA e nações emergentes, com a China à frente. 

Uma das soluções apontadas pelos cientistas está na substituição de 

combustíveis fósseis, como petróleo e carvão, por fontes renováveis, como 

bicombustíveis. E divide ambientalistas quando toca na proposta de energia nuclear. 

Por fim, a chamada de capa recomenda o investimento em meios de 

transporte que consumam menos combustíveis e em construções que aproveitem 

melhor a luz solar e dependam menos de sistemas de climatização.   

Quanto mais consonante for o acontecimento com a imagem do leitor do que 

se espera encontrar, mais direta será a recepção da notícia O critério da 

consonância está ligado com uma pré-imagem. (Traquina, 2005). A expectativa da 

ocorrência pode ser interpretada cognitivamente como um prenúncio. Os 

acontecimentos que se desviarem muito das expectativas que se acredita existir não 

serão registrados. 

Segundo este critério os jornalistas buscam fazer previsões de 

acontecimentos e isto tem a ver com a experiência e rotina do jornalista que escolhe 

o que é noticiável em consonância com aquilo que tinha ele já vem observando. 

Assim se uma ocorrência corresponder às expectativas do jornalista terá maiores 

probabilidades de ser publicada. 

Tudo que é relativo ao aquecimento global tornou se importante e consonante 

para os jornalistas. Assim, eles receberam como noticiável os novos fatores 

associados ao mesmo assunto. 

 

MANCHETES ESTADO DE S. PAULO 
 

VALOR-
NOTICIA  

03/02 Aquecimento global é irreversível  
Consonância: 

 
07/04 Escassez de água pode atingir 1 bilhão de pessoas, prevê ONU 

30/04 Aquecimento global ainda pode ser freado 

03/05 Relatório da ONU pedirá que países adotem etanol 

05/05 Evitar caos do aquecimento global custa pouco, diz ONU 

02/07 Emergentes já poluem tanto quanto os ricos 

16/09 Lançamento de poluentes em SP cresce 5% ao ano 

26/09 Lula diz na ONU que o etanol não produz fome 

13/10 Luta ambiental dá Al Gore e à ONU Nobel da Paz 

16/10 Desmatamento cresce e faz governo rever 
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21/10 Derrubada de floresta na fronteira cresce 600% 

25/11 Com 17% já devastados, Amazônia ainda compensa Co2 do País 

10/12 Terremoto deixa 1 morto, fere 6 e destrói casas em MG 

16/12 EUA acatam acordo para combater aquecimento 
 

TABELA 9: MANCHETES ESTADO X CONSONANCIA 
 

    

FIGURA 6: MANCHETES O ESTADO DE S. PAULO 03/02,30/04 E 05/05/2005 

  

Outro valor notícia recorrente nas manchetes do Estado de São Paulo refere-

se à continuidade, ou seja, a retratação de um acontecimento que já ganhou 

noticiabilidade. No primeiro semestre o jornal anuncia: “Relatório da ONU pedirá que 

países adotem etanol” e no segundo semestre, ainda que com amplitude reduzida, o 

jornal aproveita uma fala do presidente para retomar a discussão: “Lula diz na ONU 

que o etanol não produz fome”. 

Cientistas do IPCC apontam o álcool como opção mais eficaz para suprir a 

necessidade de energia. O relatório da ONU a ser divulgado no dia seguinte da 

manchete aponta o etanol produzido da cana de açúcar como a melhor alternativa 

para suprir a necessidade mundial de energia até 2020. De acordo com o enviado 

especial do Estado de S. Paulo a Tailândia, onde especialistas estavam reunidos, 

este tipo de álcool, do qual o Brasil é o maior produtor do planeta, representa uma 

opção mais eficaz para reduzir as emissões de C0² do que o etanol obtido do milho, 

como se faz no EUA.  
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A chamada que vem junto à manchete justifica a importância do fato porque 

diante do aumento da frota de carros, aumentam também as emissões de C0² na 

atmosfera, principal causa do aquecimento global. 

Retomando o assunto, já continuo, o Estado de S. Paulo, destaca de um 

discurso do líder de governo, um gancho para falar mais um vez sobre o etanol. A 

manchete e suas chamadas informam que o presidente Lula aproveitou a 62ª 

Assembléia-Geral das Nações Unidas, em Nova York, para defender o etanol. 

Segundo os fragmentos de texto, ao discursar na abertura da reunião, Lula 

afirmou que a produção de biocombustíveis não prejudica o cultivo de alimentos, 

ajuda na preservação do meio ambiente e representa uma opção de 

desenvolvimento para os países pobres. Neste evento o jornal publica citações do 

presidente “Os biocombustíveis podem ser muito mais do que uma alternativa de 

energia limpa”. (O ESTADO DE S. PAULO, 26/09/2007). 

Na seqüência de manchetes sobre o etanol, percebemos o valor notícia de 

continuidade porque os desenvolvimentos de acontecimentos já noticiados têm 

grandes probabilidades de se tornar notícia. Uma vez publicada, a notícia pode ficar 

para trás, já que nos dias seguintes existem outros acontecimentos. Mas como a 

história já foi tornada pública existe um conhecimento, uma idéia acerca da mesma. 

Isto dá a chance de ser criado um acompanhamento da notícia até que outras mais 

importantes em agenda obriguem que o assunto caia. 

Quando um acontecimento atinge o status de notícia, ele pode continuar a ser 

definido como notícia por algum tempo, mesmo que a amplitude seja reduzida. A 

noticiabilidade de um acontecimento aumenta as hipóteses dos seus 

desenvolvimentos também o serem. 

 

MANCHETES O ESTADO DE S. PAULO 
 

VALORES-
NOTICIA  

03/02 Aquecimento global é irreversível  
Continuidade 07/04 Escassez de água pode atingir 1 bilhão de pessoas, prevê ONU 

30/04 Aquecimento global ainda pode ser freado 

03/05 Relatório da ONU pedirá que países adotem etanol 

05/05 Evitar caos do aquecimento global custa pouco, diz ONU 

02/07 Emergentes já poluem tanto quanto os ricos 

16/09 Lançamento de poluentes em SP cresce 5% ao ano 

26/09 Lula diz na ONU que o etanol não produz fome 

13/10 Luta ambiental dá Al Gore e à ONU Nobel da Paz 

16/10 Desmatamento cresce e faz governo rever 

21/10 Derrubada de floresta na fronteira cresce 600% 
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25/11 Com 17% já devastados, Amazônia ainda compensa Co2 do País 

10/12 Terremoto deixa 1 morto, fere 6 e destrói casas em MG 

16/12 EUA acatam acordo para combater aquecimento 
 

TABELA  10: MANCHETES ESTADO X CONTINUIDADE 
 
 

                    
FIGURA 7: MANCHETES O ESTADO S. PAULO  05/05 E 23/09/2007 

 

Para Galtung e Ruge (1993) e para Traquina (2005), a freqüência diz respeito 

ao espaço de tempo necessário para o acontecimento se desenrolar e adquirir 

significado. A tese é de que quanto mais a freqüência do acontecimento se 

assemelhar ao ritmo do veiculo, mais chances ele tem de ser registrado como 

noticia.   

Notamos, entretanto, que, do mesmo modo em que um acontecimento se 

desenrola inesperadamente, em apenas um dia, ganha as capas dos jornais diários, 

como acidentes aéreos ou terremotos, outros fatos, ocorridos em longo prazo, 

também podem ocupar o mesmo lugar durante um intervalo maior de tempo. É o 

caso do desmatamento na Amazônia, um dano ambiental constituído ao longo de 

meses, é retomado com a mesma freqüência também nos jornais analisados.  

No dia 16 de outubro de 2007, o Estadão faz um mapeamento da extensão e 

do ritmo da derrubada da floresta amazônica que registrou 107% de aumento no 

estado do Mato Grosso e 53% em Rondônia. O jornal atribui como causa do 
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desflorestamento à intensificação do plantio de soja, cujo preço havia subido no 

mercado internacional. Na tentativa de conter a redução das áreas da floresta, o 

governo decidiu dividir em três fases o Plano de Combate ao Desmatamento, que na 

época, passava por revisão. Conforme trazia a capa do jornal, seriam realizadas 

operações de emergência contra a extração de madeira em Mato Grosso, Pará e 

Rondônia.  O monitoramento permanente realizado por organizações não-

governamentais apontava quatro meses consecutivos de alta no corte das árvores 

em Mato Grosso, informava a chamada de capa.  

Na parte superior da primeira página, dois números ressaltavam a dimensão 

do assunto. 262 km² de floresta foram derrubados em apenas um mês em Mato 

Grosso e 44.621 incêndios ocorreram no mesmo estado, em 4 meses.  

Ainda em outubro, cinco dias após a primeira notícia sobre o assunto, o jornal 

retorna com um novo dado. Agora são 600% de aumento nas derrubadas em 

Rondônia no período de um ano, de acordo com o sistema oficial de detecção de 

desmatamento do Ibama. Este avanço estaria ocorrendo na região limítrofe  de 

Rondônia com a Bolívia.  

O número, que na matéria anterior era de 262 km² derrubados, é revisto para 

295km². Novas fontes, fiscais do IBAMA, avaliam que o desmatamento se acelerou 

com o anúncio da construção de duas hidrelétricas no Rio Madeira, o que reforçou a 

presença humana na região.  

Em 25 de novembro, mais uma vez, o assunto vem a tona. Tragédia: já 

destruímos 17%. O jornal afirma que o ritmo do desmatamento diminui, mas, ainda 

assim, em 5 anos, dizimamos uma área igual à de Portugal. Na legenda da foto, 

informações desvendam o que poucos podem ver: por baixo da copa das árvores, a 

floresta é marcada por queimaduras que não aparecem nas imagens de satélite.  

Para estimar o quanto significaria esta porcentagem, o jornal convida os 

leitores a imaginarem a soma dos territórios de Minas Gerais, Rio de Janeiro e 

Espírito Santo e um exército de motosserras e tratores que dizime toda a cobertura 

vegetal desses três Estados.  

 

“Imagine essa área imensa pelada, sem árvores, substituídas por 
pastagens, plantações de soja e muita terra queimada. Esse é o 
cenário geral do desmatamento na Amazônia: 700 mil quilômetros 
quadrados de floresta destruídos em cinco décadas de ocupação 
predatória e desorganizada. Só nos últimos cinco anos foram mais 
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de 100 mil km² desmatados, uma área maior do que a de Portugal”. 
(ESTADO DE S. PAULO, 25/11/2007). 
 

Nesta matéria o jornal retornou com o mesmo assunto já tratado em duas 

datas anteriores, sendo que desta vez, além de noticiar os índices de 

desmatamento, atribui outros dados de atualização do fato, sobre os índices de 

compensação de carbono. Ou seja, o debate sobre esta questão é argumentado e re 

- argumentado, com o objetivo de “trazê-las para o dia - a - dia e não esquecer a 

importância das discussões ambientais” (PATRICIO,2007).   

 

MANCHETES ESTADO DE S. PAULO 
 

VALOR-
NOTICIA  

03/02 Aquecimento global é irreversível  
Freqüência: 

 
 

07/04 Escassez de água pode atingir 1 bilhão de pessoas, prevê ONU 

30/04 Aquecimento global ainda pode ser freado 

03/05 Relatório da ONU pedirá que países adotem etanol 

05/05 Evitar caos do aquecimento global custa pouco, diz ONU 

02/07 Emergentes já poluem tanto quanto os ricos 

16/09 Lançamento de poluentes em SP cresce 5% ao ano 

26/09 Lula diz na ONU que o etanol não produz fome 

13/10 Luta ambiental dá Al Gore e à ONU Nobel da Paz 

16/10 Desmatamento cresce e faz governo rever 

21/10 Derrubada de floresta na fronteira cresce 600% 

25/11 Com 17% já devastados, Amazônia ainda compensa Co2 do 
País 

10/12 Terremoto deixa 1 morto, fere 6 e destrói casas em MG 

16/12 EUA acatam acordo para combater aquecimento 
 

TABELA 11: MANCHETES ESTADO X FREQUENCIA 
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FIGURA 8: MANCHETES O ESTADO S. PAULO  05/05 E 23/09/2007 

 

2.3.3. O Globo 

 

O Globo é um jornal brasileiro diário de circulação nacional. Faz parte de um 

conglomerado de grandes empresas de mídia formada ao longo das últimas oito 

décadas, as Organizações Globo, que atuam através de dois jornais, revistas, 

portais de internet, operadoras de TV a cabo e via satélite, emissoras de radio e 

televisão, além de outras empresas diretamente ligadas à comunicação. 

O jornal O Globo é claramente destinado para o público da grande área 

metropolitana. É considerado um jornal de elite, voltado para as pessoas de elevado 

grau de instrução. Os dados realizados pela pesquisa Infoglobo comprovam tais 

afirmações.  

As matérias de cunho ambiental do jornal podem ser encontradas em vários 

cadernos, principalmente Ciência e Vida, País e Rio, não tendo uma editoria 

especifica sobre o tema. No entanto, na versão on-line, o jornal traz uma seção 

ambiental “Salve você o Planeta”. 

 

 

 

 

TABELA 12 
 

Dados do jornal O Globo 

 
Periodicidade:  diário  Formato: standard  

Fundação: 1925  Sede: Rio de Janeiro 

Secções:  Rio, O País, O Mundo, Economia, 

Esportes, Segundo Caderno, RioShow, Ela, 

Megazine, O Globo Histórico, Jornais de Bairro 

Circulação: Nacional 

Website: www.oglobo.com.br 

 

 

Na amostragem de o Globo, foram 341 manchetes recortadas no ano de 2007, 

este número é menor que nos demais veículos visto que 24 edições dos jornais o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Standard
http://pt.wikipedia.org/wiki/1925
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Globo_Hist%C3%B3rico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://www.oglobo.com.br/
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Globo não foram encontradas durante a pesquisa realizada na Biblioteca Pública do 

Estado de Pernambuco.  

Dentre as 341 capas analisadas, destacamos sete manchetes ambientais. Este 

número representa 2,1% da cobertura de O Globo. 

 

GRÁFICO 5 – PERCENTUAL DE  MANCHETES AMBIENTAIS 

 

 

GRÁFICO 6 – MANCHETES AMBIENTAIS X MANCHETES DE OUTRAS CATEGORIAS 

 

Não tivemos acesso às versões digitais das capas de O Globo, mas elas 

fizeram parte da análise em textos impressos. As cópias dos jornais recortados 

foram feitos em tamanho A3, o que dificultou as imagens em scanner dos mesmos. 

Entretanto, seguimos com a análise e buscaremos explicitar aqui as principais 

características da cobertura ambiental neste veículo. 

O gráfico em pizza das notícias de capa de O Globo é bastante diferente dos 

veículos analisados anteriormente. Aqui, manchetes sobre polícia são recorrentes. 

Dos três jornais, o Globo é o que mais abre espaço para matérias sobre esporte e as 

notícias sobre cotidiano são também muito presentes. Entre os veículos que 

analisamos, percebemos que o Globo é o jornal onde existe maior distribuição dos 

temas pela capa. Pelo menos no ano em análise. Foi no jornal o Globo onde 

encontramos uma maior aproximação ao critério de composição. (Traquina, 2005).  

Demais manchetes

Manchetes ambientais 2,1%

Política

Cotidiano

Economia

Internacional

Pesquisa

Polícia

Ambiental

Esporte
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A composição é critério de noticiabilidade que guia os editores quanto à 

necessidade de manter um equilíbrio entre as notícias com uma diversidade de 

assuntos abordados. Ou seja, o jornal não pode dar somente capas sobre política, 

mesmo que seja ano eleitoral. Ou não pode eleger manchetes somente sobre 

economia, a não ser que este seja um jornal especializado, o que não é o caso dos 

diários em análise. 

A distribuição das fatias entre temas nos leva a observação das 

características da cobertura de cada jornal.  O Globo possui uma grande quantidade 

de manchetes policiais, como já dissemos. Isto porque, embora seja de circulação 

nacional e sua produção se dê com apoio de sucursais, o jornal tem sede no Rio de 

Janeiro, cidade que tem sido palco de grande disputa entre policiais e traficantes. A 

violência urbana é um problema endêmico da cidade, onde cerca de dois milhões de 

pessoas – cerca de um terço da população – vivem em favelas e convivem com a 

problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANCHETES O GLOBO 

 
VALORES NOTÍCIA 

03/02 S.O.S planeta Amplitude,  
Negatividade,  

Clareza,  
Significância 

 

08/02 Chuvas em SP param aeroportos do 
sudoeste 

07/04 ONU: clima aumentará desigualdade 
no mundo 

06/05 Madeireiros da Amazônia tiram terra 
de assentados 

08/06 EUA e Rússia rejeitam metas para 
despoluição do planeta 

26/09 Lula anuncia na ONU novo plano 
contra desmatamento 

19/12 Favelas em expansão já cercam 
parque da tijuca 
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31/12 Multas por desmatamento batem 
recorde e não são pagas 

 

TABELA 13: MANCHETES O GLOBO X VALORES NOTÍCIA 

 

Traquina, (2005, p.65) chama o meio jornalístico de comunidade 

interpretativa. Para ele, os fatores que influenciam no fluxo de um veículo são os 

valores notícia que ele emprega em sua rotina produtiva, por isso consideramos 

observar quais valores determinaram a importância das manchetes ambientais 

recortadas. 

Como listamos na tabela acima, os critérios que mais se repete em o Globo 

são os de amplitude, negatividade e significância. É possível que esses mesmos 

critérios de noticibialidade também se repitam em manchetes relacionadas a outros 

assuntos, mas percebemos que estes valores são os que mais se associam às 

questões ambientais como um todo.   

Isso porque, na maioria das vezes, as noticias relacionadas a esse tema, são 

tratadas de uma forma global, ou até mesmo “glocal” (global + local), como se 

referem alguns jornalistas ambientais. (Patrício, 2007). 

Os valores notícia de amplitude e significância estão diretamente ligados ao 

lema “pensar globalmente, agir localmente”, um dos mais difundidos por 

ambientalistas no mundo inteiro, desde a Eco 92. Os assuntos ambientais são 

intrinsecamente relacionados aos interesses de qualquer indivíduo, seja sem ordem 

municipal, nacional ou internacional. Todas as notícias relacionadas ao meio 

ambiente englobam a camada mais geral da noticiabilidade, que é o interesse 

humano.  

No dia 3 de fevereiro a manchete de o Globo é: S.O.S Planeta. Cientistas 

culpam homem pelo caos no clima: "é preciso agir já". Já na primeira página, o jornal 

noticia que com a divulgação em Paris do relatório do Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas da ONU, o que era discurso de ambientalistas tornou-se uma 

agenda urgente e oficial. De acordo com o documento, o homem transformou o 

planeta e sofrerá nas próximas décadas conseqüências cada vez mais graves das 

mudanças climáticas, como aumento da temperatura, a intensificação de 

tempestades e elevação do nível do mar. Não há mais dúvidas de que emissões  de 

industrias e veículos são causa do aquecimento global.  Os cientistas alertam que os 

governos precisam agir agora se quiserem evitar conseqüências dramáticas. Os 
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EUA, maiores poluidores do mundo, reafirmam, porém, que não vão impor limites às 

suas emissões. 

  

FIGURA 9: CAPA O GLOBO  03/02/07 

 

Na capa há também uma chamada para o editorial daquela edição que diz: 

“Ainda há tempo para evitar grandes catástrofes, mas ele é cada vez mais curto. Só 

resta agir”. A foto, em plano geral, traz destroços sobre uma cidade. e a legenda diz: 

"Destroços: um tornado atípico nesta época arrasou Lady Lake, na Flórida. A super 

tempestade atingiu o centro do estado e matou 19 pessoas." 

A foto, a manchete, chamada do editorial e um infográfico sobre o assunto 

tomam 3/4 da página. No infográfico, além de mapas do mundo com as 

conseqüências do aumento da temperatura das geleiras, há uma lista de sinais que 

derrubam o ceticismo sobre o assunto. 

Já no dia 7 de abril o jornal retoma o assunto com a seguinte manchete: “Onu: 

clima aumentará desigualdade no mundo: a humanidade passará por uma divisão 

sem precedentes causada pelas mudanças climáticas”. Segundo o documento do 

IPCC, preparado por um painel de 2.500 cientistas as conseqüências mais graves e 

próximas do aquecimento atingirão principalmente países da America do Sul, Ásia e 

África, enquanto EUA, Europa e Austrália, que mais contribuíram para o efeito 

estufa, serão os que menos sofrerão. A ONU adverte que secas, enchentes e 

tempestades aumentarão ainda mais as desigualdades entre países ricos  e pobres.  
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Para dar proximidade ao assunto, o jornal traz uma matéria sobre os negócios 

e empresas que já começam a se adaptar às novas previsões. 

 

 

FIGURA 10: CAPA O GLOBO  07/04/07 

 

Os acontecimentos de ordem “glocais” dão nova escala à percepção do local 

e do global. A variável ambiental nas notícias é o pano de fundo para a 

concretização da experiência individual em detrimento da coletiva, do 

compartilhamento solidário de responsabilidade entre os espaços públicos e 

privados, com o objetivo de garantir um futuro com sustentabilidade. 

Na capa do jornal, há uma foto na qual um especialista segura uma 

reprodução do globo, evidenciando o assunto a ser tratado nas páginas interiores. A 

legenda dessa foto informa o nome do especialista e exprime suas afirmações: 

“saber sobre as alterações do clima antecipadamente ajuda a evitar prejuízos”.  

Segundo o jornal, diante das mudanças provocadas pelo aquecimento global, as 

empresas foram obrigadas a adotar uma nova postura. A chamada refere-se a uma 

matéria de economia com gancho ambiental. De acordo com o jornal, cada vez mais 

empresas contratam consultorias para elaborar relatórios de clima que ajudam na 

tomada de decisões. A estratégia vem sendo seguida por grandes companhias 

como Petrobras, de energia, mas também por fabricantes de sorvete, construtoras e 

até confecções de grifes famosas, que programam suas coleções de acordo com 

esses diagnósticos. 
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Los hechos sería todo lo que sucede em el mundo. Los 
acontecimientos son un conjunto de hechos conocidos. Un 
acontecimiento es una información si alguien lo utiliza en un 
momento dado para estructurar  su experiencia. Así, por extensió, 
califican como public event aquellos acontecimientos utilizados para 
estructurar la vida coletiva y a través de los cuales las sociedades 
organizan y comparten de manera simbólica su pasado, presente y 
futuro (Alsina, 2005, p. 181) 

 

É também característica em o Globo a variação de temas, enquanto Estadão 

e Folha retornam repetidas vezes ao mesmo assunto, como tratamos no tópico 

anterior sobre os critérios de freqüência e continuidade, o jornal carioca varia os 

assuntos ambientais.  

Ainda que noticie duas vezes a questão do desmatamento, alterna notícias 

sobre a realidade do Rio de Janeiro - como na matéria sobre o Parque da Tijuca - 

com notícias de outras regiões - como na polêmica entre os madeireiros na 

Amazônia - além de manter agendados assuntos de ordem global, sobre o 

aquecimento e sobre as metas de despoluição do planeta.   

Na capa cuja manchete trata da situação dos madeireiros na Amazônia, o 

jornal informa que teve um repórter enviado especialmente para cobrir a seqüência 

de fatos.  Logo se percebe que se trata de uma reportagem, fruto de trabalho 

extenso, com longa observação do jornalista.  Segundo o jornal, trabalhadores 

abandonas pelo Incra,  tem fugido da região com medo de ameaças. 

Famílias inteiras de assentados do Incra estariam sendo  expulsas de seus 

lotes na Amazônia por pistoleiros contratados por madeireiros. Assentamentos sem 

qualquer infra-estrutura foram visitados pelo repórter, que denuncia a situação de 

abandono das pessoas que foram para a região amazônica em busca de trabalho. 

Nas localidades de Awi e Pacajá, muitas pessoas deixaram para trás pertences e 

perderam plantações que já haviam começado depois que jagunços queimaram 

barracos. Ainda na chamada, o jornal informa que entre 2003 e 2005, 66% dos 

assentamentos foram feitos na Região Norte, em Mato Grosso e Maranhão e que 

todos são muito precários, mas para o Incra o objetivo desses assentamentos era 

justamente inibir a ação ilegal e danosa dos madeireiros. 
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FIGURA 11: CAPA O GLOBO  06/05/07 

 

Nesta manchete, o jornal denuncia uma questão ambiental com foco na 

problemática fundiária. Demonstra a ineficácia de algumas estratégias do governo 

para inibir a devastação da Amazônia. Como o jornalista pôde observar em loco, a 

violência dos madeireiros e a falta de assistência do governo estavam fazendo surgir 

na região Norte do país os assentados fantasmas, que deveriam ser, entretanto, 686 

famílias beneficiárias da reforma agrária, que além de espantar os grileiros, seriam 

construtores de uma ocupação sustentável. 

Quando o jornal opta por pautar essa discussão é porque entende que pode 

atuar como agente de importância central para que haja uma referência e reflexão 

sobre a real situação de formas de vida e organização do espaço que existem hoje 

na região Amazônica. Entende que interessa informar ao público que uma das forma 

de proteger florestas adotada pelo pode público merece ser questionada. 

O fato possui grande potencial de noticiabilidade, com valores de amplitude e 

significância.  Com a visita do repórter ao local, a reportagem exprime que o critério 

de clareza é presente em toda a construção da notícia. 

Muitas vezes, o critério de noticiabilidade relacionado à clareza dos fatos 

também pode ser associado ao uso de fontes oficiais.  Molotosh e Lester (19975, 

p.244) observam que as fontes de informação oficiais como gestores, titulares e 

chefes do poder público são os que mais se inserem no campo jornalístico. Isto 
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porque a produção de notícias não pode ser entendida fora da economia política da 

sociedade. 

Na manchete seguinte, sobre as multas por desmatamento na Amazônia, o 

Ibama é a fonte primária do assunto que será agendado pelo jornal. A notícia 

destaca um conflito que existe nas ações de fiscalização por parte dos órgãos 

ambientais.  

 

FIGURA 12: CAPA O GLOBO  31/12/07 

Conforme denuncia O Globo nesta manchete, para punir o desmatamento 

que voltou a crescer em todo o país em 2007, do Ibama aplicou 2,7 milhões em 

multas, um recorde histórico, mas diretores do órgão admitem que muito poucos 

pagam por crimes ambientais e não sabem se quer informar o valor arrecadado.  

Na capa não há foto relacionada à manchete. Ainda que o tema seja 

ambiental, percebemos que o jornal não centra o discurso nos problemas causados 

pelo desmatamento. O foco é a dificuldade que os órgãos de fiscalização têm no dia-

a-dia de repressão ao crime ambiental na Amazônia. A preocupação maior é quanto 

ao dinheiro não resgatado do que os problemas causados pelos danos ambientais. 
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A chamada adianta que para tentar fazer valer as autuações, o Ibama 

pretende editar decreto reduzindo a possibilidade de recursos, que protelam até 

quatro anos o julgamento dos processos de crimes ambientais.  

Já na manchete abaixo, do dia 19 de novembro, a notícia é que o Ibama 

localiza construções irregulares avançando na floresta mais preservado do Rio.  

Mais uma vez, o uso de fontes oficiais dá a notícia o critério de clareza. E o próprio 

fato e a localidade trazem em si o valor de significância e amplitude. 

 

FIGURA  13: CAPA O GLOBO  19/12/07 

A legenda da foto descreve que vizinha a casas de classe média, uma favela 

avança pela mata, ruma à Cachoeira Grande, no Alto da Boa Vista, junto aos limites 

do Parque Nacional da Tijuca.  O parque, que possui uma das maiores florestas 

urbanas do mundo, onde estão localizadas cartões de postais do Rio, como o 

Corcovado e a Pedra da Gávea, está sendo ameaçado pelo crescimento de favelas. 

De acordo com o jornal, o superintendente regional do Ibama sobrevoou a região e 

identificou três áreas onde construções irregulares avançam sobre a floresta e que  

outras 11 comunidades são alvo de preocupação.  
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Essa capa direciona todas as suas atenções no impacto ambiental e turístico 

do crescimento urbano desordenado denunciado. Nem mesmo o Cristo Redentor e o 

Parque da Tijuca estão a salvo do aumento exponencial das favelas do Rio. 

A pauta é iniciada com as impressões da situação colhidas pelo Ibama após 

sobrevooo pela cidade. A partir daí, desenvolve, através dos processos rotineiros 

dos repórteres, uma apuração completa, com diversos exemplos de que a situação 

de várias favelas e reservas ambientais. 

O conteúdo da foto de capa, uma imagem área das favelas, mostra com 

precisão os avanços dos barracos e ocupações desordenadas sobre as florestas e 

outros locais que deverão ser de preservação, conservação, ou pelo menos uso 

sustentável.  

Ao todo, são 48 favelas próximas ao limites do parque. Segundo o Ibama, é 

sua atribuição fiscalizar a área do parque, mas o entorno é responsabilidade da 

prefeitura. O prefeito culpou a União e governo estadual pelo problema.  

A predominância das fontes oficiais é clara nas noticias publicadas no jornal. 

E uma óbvia hierarquia entre as fontes de informação. Percebemos, ademais, que a 

própria organização burocrática do trabalho jornalístico  liga a prática dos repórteres 

com as agendas dos aparelhos gestores.  
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FIGURA  14: CAPA O GLOBO  26/09/2007 

 

Na manchete no dia 26 de setembro, o jornal publica que o presidente Lula 

anunciou, em discurso de abertura da assembléia geral da ONU, que o Brasil terá 

um Plano Nacional de Enfrentamento às Mudanças Climáticas, com ênfase no 

combate ao desmatamento e na proteção da Amazônia. Lula ressaltou que justiça 

social é uma forma de lutar contra a degradação do planeta. Com o plano, o Brasil, 

sempre acusado de danos ambientais, sai da posição defensiva e assume 

compromissos para reduzir a emissão de poluentes, mas sem fixar metas.  

O jornal, atuando mais uma vez como “observador-participante” dos fatos, 

informa que no plenário da ONU, presenciou os diplomatas brasileiros distribuindo 

documento apenas listando medidas já tomadas pelo país contra a degradação do 

meio ambiente. 

O anúncio do pacotão ambiental é feito pelo presidente brasileiro, o chefe de 

estado é a fonte mais importante do campo jornalístico. (Molotosh e Lester, 1975, p. 

244).  O Globo publica que Lula promete projeto para combater desmatamento e 

defende justiça social, enfatizando que desenvolvimento social e preservação do 
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meio ambiente podem ser combinados para promover a redução de desigualdades, 

tanto no âmbito interno, como internacional.  

 

 

FIGURA 15: CAPA O GLOBO  08/06/2007 

 

A manchete do dia 08 de junho, em O Globo, vem no centro da página, em 

duas linhas e não possui foto relacionada. O notícia é sobre um encontro dos países 

que formam o G-8 , além de outros países convidados, incluindo o Brasil. Ainda na 

capa, há uma chamada para outra noticia sobre o mesmo encontro. 

Para dar inicio ao relato, o jornal apresenta as posições do Greenpeace e do 

presidente Lula sobre o corrido: dois países, EUA e Rússia, não aceitaram 

estabelecer metas para reduzir a poluição. 

O assunto aborda a questão do desenvolvimento dos países ricos e pobres e 

as conseqüências ambientais desse processo. Reunidos na Alemanha, os líderes do 

G-8, grupo dos sete países mais ricos do mundo e a Rússia, chegaram na referida 

data a um acordo para reduzir em 50% as emissões de gases para controlar o 

aquecimento global. Até 2050. Mas somente Canadá, Japão e os países da União 

Européia se comprometeram.  
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O documento foi alvo de criticas de ambientalistas. O Greenpeace afirmou 

que é muito pouco. Já o presidente Lula atacou duramente o acordo e disse que 

significou não fazer nada. Para ele, foi uma reunião voluntarista de chefes de 

estado, em que ninguém assume compromissos para época nenhuma, em que 

ninguém diz o que vai fazer e que fica pela vontade cada um. 

Percebemos, com esta e com todas as notícias que recortamos ao longo de 

um ano, nos três de jornais de maior circulação do país que essas manchetes criam 

uma “trama da faticidade”.  

Essa caracterização implica que a atividade jornalística atua diretamente na 

interpretação de ocorrências do mundo. Com a lista de fatos recortados e colados 

pela pesquisa entendemos que a partir da “trama da facticidade” fazemos parte de 

um processo de constituição recíproca, em que um fato compõe o todo e o todo 

valida o contexto. (Gay Tuchman, 1983).  

O jornalismo funciona como uma atividade de seleção, de recorte e de 

interpretação dos fatos diante da atualidade. Com isso o mundo passa a ser 

conhecido pelo que foi estabelecido pelos diários. Dentro desse contexto é que 

consideramos importante a questão do agendamento das notícias socioambientais. 

A análise do material desta pesquisa não se dá do ponto de vista do 

agendamento mas também trouxemos esse referencial teórico para a discussão 

porque entendemos que além do viés da noticiabilidade, esta concepção é chave 

para a compreensão de como questões especificas são originadas,  oferecidas e 

depois tornadas públicas. 
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3. Agendamento da questão climática 
 
 
 

Um jornal, por menos que seja, é um 
veículo de idéias que são lidas, 
meditadas e observadas por uma 
determinada corrente de pensamento 
formada à sua volta. 

 
Vinicius de Moraes 

 
 

Com a preocupação de tornar público e de maneira simples o entendimento 

relacionado a alguns assuntos, muitas vezes, o jornalismo, através dos frames 

dados a cada questão, torna o discurso sintetizado, especialmente quando se tratam 

de fatos científicos. Isto porque a profissão jornalística não se ocupa em apresentar 

o conhecimento em toda complexidade que determinados objetos carregam. 

Sobretudo, é importante considerar todo o contexto que envolve os 

produtores e consumidores da notícia num constante exercício de interlocução com 

definições e sentidos que tem na ferramenta texto uma fonte de informação e 

conhecimento.  

Assim como é reconhecido um valor em cada texto jornalístico, implicitamente 

declara-se a confiança de que existe um significado a ser apreendido e que ele 

resiste a uma tradução operada pelos jornalistas. A respeito disso, Vizeu e Correia 

(2006) explicam, no entanto, que: 

 
o conhecimento do Jornalismo tem como preocupação a 
publicização, a transparência coletiva, (...). A preocupação é 
exotérica, ou seja, tornar público. Além disso, não parte de uma 
hipótese nem de um sistema teórico anterior. Seu referente é a 
realidade, o cotidiano, a observação não controlada. Trata-se de 
aprender os fatos do ponto de vista da sua singularidade. Não é 
preocupação do Jornalismo, como o é da Ciência, o conhecimento 
essencial das coisas, isolar o texto do contexto, a siste-matização e 
acumulação de conteúdos. Pelo contrário, interessam ao Jornalismo 
os aspectos da realidade que escapam à metodologia das Ciências. 
Ele está preso e vinculado ao contexto, ao senso comum, é um 
conhecimento sintético e holístico, o conhecimento de uma forma 
integrada. (VIZEU e CORREIA, 2006: 105) 

 

Ainda que a atividade jornalística, em tese, se desobrigue de fundamentar o 

conhecimento essencial das coisas, é implícito à sua extensão uma função 

preponderantemente pedagógica e cultural. Em sua essência comunicacional, o 
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jornalismo atua tanto numa atividade de comunicação coletiva como num processo 

de aprendizagem. Nem todo ato destinado a difundir informação constitui 

manifestação do jornalismo, mas todo jornalismo deve resultar em transmissão de 

notícia, atualidade e informação que possa ser entendida por qualquer indivíduo. 

Neste sentido, a comunicação atua como uma atividade preponderantemente 

educativa, assegurando a renovação constante de experiências, num processo de 

transmissão de ensinamentos. 

Nesta fase do estudo, procuramos contribuir para reflexão das questões de 

agendamento das mudanças climáticas que vêm cada vez mais sendo marcadas 

pela mídia. Aproveitando dados e observações a respeito das principais 

características da amostragem, assim como algumas conclusões sobre 

agendamento da questão climática e enquadramentos, espera-se ter contribuído 

para um mapeamento inicial de algumas indagações a respeito da contribuição do 

jornalismo como um lugar de referência e mediação entre os fatos, os 

acontecimentos, as notícias e o público.  

Determinadas linhas de ação mostram a preocupação do jornalismo em 

procurar ampliar sua agenda sobre as questões climáticas no noticiário cotidiano. 

Este mapeamento inicial que estamos realizando indica que o Jornalismo se estende 

ainda a uma preocupação pedagógica, didática, dentro das normas e regras do 

campo para tornar mais acessível este tema para a maioria da população. 

Acreditamos que o Jornalismo pode contribuir de uma forma relevante para alertar e 

esclarecer a sociedade sobre as mudanças que vêm ocorrendo no meio-ambiente e 

podem mudar para pior, se não forem tomadas providências, a vida de homens e 

mulheres no planeta Terra. 

Mudanças no sistema climático do planeta e suas conseqüências para as 

sociedades tornaram-se pauta recorrente nos jornais do mundo inteiro. Estas 

previsões, muitas vezes interpretadas e retratadas com uma visão catastrófica 

interessaram facilmente a todos os jornais no ano de 2007. 

Como todo grande desafio advindo de novos processos e mudanças sócio-

ambientais, esta pauta, que passa fundamentalmente por uma necessidade de 

divulgação do conhecimento, foi considerada pelos jornais como necessária para 

que os cidadãos possam, em suas ações cotidianas, compreender que fazem parte 

de um todo. Como se emergisse, naqueles que fazem e consomem informação, a 

responsabilidade sobre o mundo ao nosso redor.  Jornalismo e cidadania num 
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mesmo ladrilho público.  Partindo do pressuposto que as relações entre individuo e 

sociedade encontram-se completamente imbricadas por uma midiatização 

generalizada e que, principalmente o noticiário, tem influência no imaginário social e 

na consolidação de visões de mundo, o indivíduo, no processo de interação social 

com os meios, está inserido num espaço de racionalidade, logo, o que se lê nos 

jornais ou o que se sabe através dos meios de comunicação, pode ser considerado 

decisivo para uma estruturação de um consenso social. 

Como afirma Ramos (1995), nos últimos anos tem se verificado um aumento 

significativo de publicações, documentários, campanhas de publicidade sobre o meio 

ambiente. Sobretudo por meio dos jornais e da televisão é que o assunto ambiental 

tem chegado a segmentos da sociedade que nunca tinham entrado em contato com 

o tema, já que, até então, essas informações circulavam basicamente em espaços 

restritos, na comunidade científica, em seminários e palestras, ou publicações 

especializadas, revistas técnicas e livros.  

Moura (2003) faz uma reflexão a respeito da forma como a ciência tem sido 

comunicada e faz alusão a um quadro teórico que explica como se dá o processo de 

popularização da notícia científica. Destacando três etapas cíclicas.  

a) Formulação, etapa restrita aos cientistas 

b) Documentação, quando se restringe aos espaços, publicações e eventos 

científicos; 

c) Popularização, momento em que a informação cientifica é amplamente 

divulgada, quando participam os mediadores dos sistemas e meios de 

comunicação de massa, assim como quando são trazidas novas palavras 

ao vocabulário do cidadão que teve acesso ao assunto.  

Destaca-se também a educação formal como um instrumento de 

popularização da informação científica, mas revela a imprensa, na atual conjuntura, 

como o importante mediador e entre a comunidade científica e a opinião pública.   

As matérias com temas ambientais, de caráter global, que foram manchete 

dos jornais no período da amostragem possuem em comum uma preocupação 

sistêmica com a emergência de uma crise. Ao ser estampado nas capas dos jornais, 

o tema deixou de ser exclusivos de cientistas, líderes mundiais, ambientalistas, e 

tornou-se assunto da sociedade civil mais ampla. 

 Alsina (2005) defende que os próprios meios de comunicação são os 

primeiros que se apresentam como transmissores da realidade social. O discurso 
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jornalístico, inserido num processo produtivo, de produção, circulação e consumo, 

tem como pretensões referenciais e cognitivas praticar um discurso que se auto 

define como transmissor de um saber muito específico: a atualidade. Neste sentido, 

os leitores e consumidores da indústria da comunicação podem agir com base nos 

significados que atribuem à realidade apresentada, provinda de processos de 

mediação simbólica, mapas para um entendimento feitos a partir de seleções e 

enquadramentos dos jornalistas. 

“S.O.S planeta”, “clima aumentará”, “futuro sombrio para a Terra”, 

“aquecimento global é irreversível”, “caos do aquecimento”. Títulos negativos. Os 

fatos negativos são mais facilmente consensuais e inequívocos, em relação à 

interpretação do acontecimento, são mais inesperados, mais raros e menos 

previsíveis, pressupondo uma cultura de mudanças para o positivo (GALTUNG e 

RUGE, 1993). Este é um dos fatores que influenciaram o fluxo destas notícias em 

capas do mundo inteiro. O ponto de partida é o nosso mundo, estratificado em 

nações, mas altamente unificado quando se pensa em futuro comum. 

Moura, (2003) revela que este entendimento reforça o papel da comunicação 

na atual idade cientifica que vivemos, ou seja, de trazer para o entendimento do 

público uma dimensão crítica dos acontecimentos, de anunciar, desconstruir, 

inquietar, problematizar e trazer à tona os ricos a qual a atual sociedade se expõe.  

Mas o paradigmático acontecimento mediático carrega um número de 

características definidoras. (KATS, 1993). Um elemento essencial é o drama, o 

processo tem que estar carregado de emoções ou símbolos e o resultado, repleto de 

conseqüências. Os temas das de primeira página devem estar suficientemente 

centrados para manter a atenção do público, o que algumas vezes acontece durante 

uma série de dias, como podemos observar na cobertura sobre as mudanças 

climáticas feita pelo jornal o Estado de São Paulo. Enquanto os demais veículos 

noticiam o tema apenas no período de lançamento e divulgação dos relatórios, o 

referido diário mantém a pauta até o fim do ano.  

Com as aceleradas mudanças sócio-ambientais prevista pelos cientistas, 

agora largamente transmitidas pela cadeia noticiosa, é possível considerar que 

existe uma necessidade constante de notícias, de informação e do trabalho diário 

dos jornalistas. Essa necessidade pode variar de grupo para grupo, de individuo 

para indivíduo, mas ela sempre existirá, com objetivo de marcar temporalmente a 
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realidade. Demarcações estas que são partilhadas num tempo público, entre 

aqueles que compõem uma vida coletiva. (MOLOTCH e LESTER, 1993).  

Mas no decurso do desenvolvimento de um acontecimento público, uma 

ocorrência passa por mais de uma agência, na verdade, por um conjunto de 

agências onde cada uma delas ajuda a construir, através de distintas formas e 

rotinas organizacionais, o que o fato terá mostrado ser.  

Para Molotch e Lester (1993), os acontecimentos são constituídos 

primeiramente pelos produtores de notícia, que identificam e tornam observável uma 

ocorrência especial. Em segundo, atuam os news assemblers, jornalistas, editores e 

rewitremen, que trabalhando a partir dos materiais fornecidos pelos promotores, 

transformam ocorrências em acontecimento público. 

Muitas vezes o mesmo assunto é tratado como manchete nos três maiores 

jornais do país. Especialmente quando se tratam de assuntos de interesse global, 

como no recorte que focamos, é comum ver o assunto se repetindo, ainda que com 

título e enfoque distintos, em veículos diferentes. Nestes casos, muitas das matérias 

chegam através de agências de notícias, que distribuem textos padronizados aos 

jornais, cabendo a eles, o tratamento editorial. 

Desta maneira, é fácil compreender que alguns assuntos, ganhem capa em 

todos os jornais, principalmente pela esfera em que são considerados proeminentes. 

A ressalva, no entanto, serve para o tratamento dado em cada periódico. Espera-se, 

que a pluralidade de veículos amplie as vias de informações, assim como as 

múltiplas possibilidades de entendimento sobre os temas. 

As principais temáticas agendadas, que estão na órbita do debate mais amplo 

sobre as Mudanças Climáticas, foram encontradas na metade dos textos analisados: 

efeito estufa, questões energéticas e conseqüências, impactos das mudanças e 

aquecimento global. Outros 22 assuntos, que compõem um desafio epistemológico 

para o jornalismo ambiental, dividem a segunda metade da cobertura, dentre: 

desmatamento, ação coletiva internacional, agricultura, indústria, eventos climáticos 

extremos, consumo, questões ecológicas, vulnerabilidades. (ANDI, 2007) 

 A questão das mudanças climáticas, em suma, remete a um entendimento 

único e universal, mas diferentes abordagens ou segmentações podem ser dadas a 

ela. A perspectiva ambiental é a principal forma pela qual a mídia reporta a questão, 

mas não estende um aprofundamento da discussão a partir da ótica tecnológica, 

sócio-cultural e de mudança de comportamento.  
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 Os jornalistas possuem uma relação bastante específica com os assuntos 

que chegam até suas mesas. Cabe a eles um trabalho de triagem, tradução e 

enquadramento. A informação jornalística é essencialmente o resultado de uma 

construção, até chegarem em categorias de entendimento, passam pelo crivo dos 

enquadramentos jornalísticos, objeto amplamente estudado na sociologia do 

jornalismo, como cita Traquina (2000, p.28): “Aplicado no estudo das notícias, o 

enquadramento é um dispositivo interpretativo que estabelece os princípios de 

seleção e os códigos de ênfase na elaboração da notícia, na construção da estória”.   

O que fazem os jornalistas é escolher entre o material que lhes chega e pôr 

em uma forma, enquadrando os acontecimentos em uma imagem global do 

presente. O que ocorre posterior a isso é que essa imagem da realidade que 

oferecem os meios provoca, por parte do público, uma interpretação da realidade 

social que os envolve. Assim, é cabível presumir que a atividade jornalística tem 

capacidade de projetar algum encaminhamento ou entendimento para além da 

agitação dos acontecimentos, na intenção que os enquadramentos sejam úteis para 

propiciar um saber revelador e útil, se não da realidade, mas dos assuntos, notícias 

e fatos divulgados. 

O estudo revelou um grande número de textos que trazem uma abordagem 

internacional. Deste material, grande parte da informação é proveniente de agências 

de notícias e jornais estrangeiros. Esta cobertura da mídia internacional também 

teria se intensificado ao longo do período analisado, indicando, então, que os 

impressos da amostragem teriam recebido uma forte influência dos meios de 

comunicação de outros países.  

Estes dados apontam para uma internacionalização da agenda brasileira 

sobre a temática das mudanças climáticas e para uma crítica a respeito do 

comportamento da imprensa local diante das múltiplas questões emergentes que 

estão relacionadas ao aquecimento global no contexto brasileiro. Uma pauta que 

despreza um enfoque local acaba abrindo espaço para um possível oportunismo 

subsidiado por agências de comunicação. 

Mudanças climáticas compõem uma pauta típica e absolutamente 

contemporânea. E quando chegam às redações através de agências ou assessorias 

podem se esgotar na contemplação da superfície da problemática, podendo reduzir 

a questão a um viés meramente técnico como as que tratam de neutralização de 

carbono através do plantio de árvores. 
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A falta de profundidade e de contextualização local pode refletir no 

entendimento do leitor que todos os problemas ambientais passariam a estar 

conectados às Mudanças Climáticas: chuvas de granizo, enchentes, seca, etc e que 

plantar árvores poderia resolver o problema. No entanto, possíveis soluções 

deveriam ser vistas a partir da construção de políticas públicas específicas locais, 

alterações no estilo de vida, entre outros. 

Com os resultados da pesquisa, é possível observar que a assimilação e fluxo 

de conteúdos das agências corresponde às rotinas automatizadas de alimentação 

dos sistemas de notícias. Todavia, se apesar das amplas possibilidades de pesquisa 

e produção da atividade jornalística os órgãos de imprensa indicam esse problema, 

o questionamento se volta para os veículos, que demonstram manter estreita 

dependência de reduzidos canais de informação, e não para as agências, que 

estariam exercendo sua função primeira. 

Conforme revelam os indicadores apontados pela pesquisa, somente 1,1% 

dos textos analisados apresenta um conceito de Mudanças Climáticas. Neste 

sentido, se faz necessário investigar, no entanto, que a complexidade do tema exige 

que os produtores de noticiário contextualizem ou explicitem o seu significado.  

Tratando de qualquer tipo de assunto ou fato, é indispensável partir do 

princípio que o leitor pode não conhecer, necessariamente, fatos que precederam a 

notícia que se divulga, ou o próprio tema. Assim, é preciso sempre fornecer a ele 

contextos claros e uma perspectiva histórica recente dos acontecimentos. (Manual 

da Folha de São Paulo, 2001) 

A partir do exame dos resultados quantitativos da pesquisa, revela-se que os 

jornais impressos brasileiros agendam de forma significativa temas vinculados ao 

extenso guarda-chuva das Mudanças Climáticas. Uma tabela do estudo indica que 

os três temas: efeito estufa, energia e impactos das mudanças ou aquecimento, 

somam cerca de 50% do material pesquisado, enquanto a outra metade reúne 20 

questões ou temas correlatos. 
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3.1 Das notícias ao conhecimento 

 

O conceito de agendamento surge na década de 70 e as primeiras pesquisas 

começam a se preocupar com o papel de atuação dos jornais para além de uma 

ferramenta de persuasão. McCombs e Shaw (2000) fundamentam esta hipótese 

examinando o papel dos meios na formação e mudança de cognição. O jornalismo a 

este exemplo funcionaria como um elo entre os acontecimentos do mundo e a 

hierarquia destes em nossa mente. Eles apresentam esta “agenda pública” como um 

processo de conhecimento, que tem como material a informação do meio em que 

vivemos em continuação ao que já existe de entendimento anterior. 

Ao selecionarem e divulgarem as notícias, os editores, os 
profissionais de redação e os meios de difusão desempenham um 
papel importante na configuração da realidade política. Os leitores 
não só ficam a conhecer um determinado assunto, como também 
ficam a saber qual a importância a atribuir a esse mesmo assunto, a 
partir da quantidade de informação veiculada na notícia e da posição 
por ela ocupada. (Mc COMBS e SHAW, 2000. p.47) 
 

Esta fixação de assuntos e entendimentos através das notícias não funciona 

de modo automático ou direto, mas seguem diversos canais posteriores à emissão 

da mensagem e passam por várias fases, especialmente a que se estabelece no 

meio do público.  

A conversação e a circulação da opinião é mais decisiva do que a própria 

mensagem. Mas existem fatores notáveis na rotina de produção e divulgação das 

notícias como repetição e sequencialidade, que contribuem para a fixação da 

mensagem a ser transmitida. 

Os jornais nos dão uma multiplicidade de pistas sobre a importância, em 

termos relativos, dos temas da sua agenda diária. A repetição de um tema, dia após 

o outro, a “suíte”, ou então a retomada do assunto, dão importância e relevância ao 

enunciado. A notícia que abre a primeira página, o fato que ganha muito espaço nas 

páginas do jornal, ou na televisão a quantidade de tempo que é dedicada a tal 

noticia. 

Tudo isso são pistas de relevâncias que os meios dão ao público para que ele 

possa organizar sua própria agenda e decidir deste modo, quais são os temas mais 

importantes. (McCombs, 2004). As informações da imprensa fazem bastante e não 

se limitam a sinalizar a existência de fatos e assuntos importantes. Os editores, com 

sua seleção diária dirigem nossa atenção e influenciam nossa percepção de quais 
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são os pontos mais importantes do dia. Esta capacidade de contribuir na relevância 

das questões do repertório do público é o que se chama fixação da agenda  por 

parte dos meios informativos. 

Perguntas cruciais e bastante recorrentes no repertório dos jornalistas 

profissionais são: “O que público precisa saber? O que vai atingir a um maior 

número de leitores?”. Sem dúvida, o trabalho do jornalista é muito mais do que 

limitar-se a contar uma boa história, tem que contar histórias que tenham uma 

importante utilidade civil, trata-se de uma relação com conseqüências para a 

sociedade. O jornalista é, sobretudo, um comunicador com relevante função social.  

A teoria do agendamento é um mapa propositivo e complexo que ainda se 

encontra em processo de evolução. Mas desde o seu início como hipótese, ao 

catalogar uma mostra representativa de provas empíricas de apoio, já demonstrava 

sua validade para entendermos como as grandes questões estão no centro da 

opinião pública.  

Hay uma diversidad em los assuntos públicos que han sido 
examinados em los últimos 35 años, y que se engloban la economia, 
los derechos civiles, las drogas, el médio ambinte, la delincuencia, 
una ampla variedad de custiones de política exterior y docenas de 
otros assuntos públicos. El estabelecimento de agenda es um efecto 
solido y extendido de la comunicación de masas, y que se deriva de 
contenidos concretos de los médios de comunicación(..) los efectos 
de estabelecimento de agenda – la transferencia efetiva de 
relevância desde la agenda mediática hasta la pública – se dan dinde 
quiera que haya um sistema político razonablemente abierto e y un 
sistema mediático razonablemente abierto. (MC COMBS e SHAW, 
2004 p.83-84) 
 

Os cientistas sociais têm se aprofundado na capacidade dos meios de 

comunicação de influenciar em muitos aspectos as nossas agendas políticas, sociais 

e culturais. No ano de 2004 já contavam mais de quatrocentas pesquisas empíricas 

publicadas no mundo todo, a explicação formal da idéia de estabelecimento da 

agenda começou com os estudos de McCombs e Shaw, mas se estende hoje para 

um grande grupo. (MC COMBS e SHAW, 2004) 

A teoria do agendamento propõe-se a ser um conjunto de pistas importantes 

para a solução de pelo menos parte das investigações sobre os efeitos precisos da 

comunicação de massa sobre a opinião pública. Posteriores aos criadores da teoria, 

muitos pesquisadores começam a usar algumas das premissas que contribuem para 

entender como a atenção e o entendimento do público tornam-se influenciados pelos 

meios. 
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As pessoas possuem opinião sobre um milhão de coisas, mas só algumas 

destas coisas lhes importam de verdade. Os meios de comunicação têm um papel 

de fixadores de temas na agenda pública que consiste especialmente na atitude de 

dar relevância aos fatos. Muitos fatos e temas disputam a atenção pública, mas 

somente alguns têm êxito.  

Os próprios operadores das notícias possuem uma necessidade de selecionar 

e destacar um enumerado de questões mais relevantes daquele momento e para 

isto se apóiam nos valores-notícia que já tratamos anteriormente.  

Hohlfeldt (2001) enumera alguns elementos que identificam uma retórica de 

fixação de agenda, dos quais o primeiro e mais importante seria a quantidade de 

notícias divulgadas, ou seja, a principal chave para saber qual tema é importante é a 

freqüência com que ele é tratado. Em torno do estudo do estudo da teoria do 

agendamento, o autor enfatiza 10 pontos que podem observados:  

1. Acumulação – quando os jornais dão relevância a um determinado tema, 

destacando-o dentre vários acontecimentos, sendo transformados repetidas vezes 

em noticia e informação; 

2. Consonância – apesar de suportes diferentes, os noticiários possuem 

traços comuns e semelhanças na maneira de transformar relatos em notícia;  

3. Onipresença – um acontecimento quando transformado em noticia 

ultrapassa espaços tradicionalmente determinados e se torna onipresente.  

4. Relevância – um acontecimento noticiado por diferentes mídias, 

independente do enfoque; 

5. Frame temporal – quadro de informações se formando ao longo de um 

período de tempo da pesquisa que nos permite a interpretação e contextualização 

do acontecimento; 

6. Time-lag – intervalo entre agenda da mídia e agenda do leitor; 

7. Centralidade – capacidade das mídias em colocar como algo importante 

um assunto ao repeti-lo ou desimportante ao dar menos relevância 

8. Tematização – reformulação de um acontecimento, suíte das matérias, 

múltiplos desdobramentos para o mesmo assunto; 

9. Saliência – valorização individual dada pelo receptor a um assunto 

noticiado; 

10. Focalização – percebida na editoração, forma dada aos títulos, linguagem 

visual;  
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Durante o ano de 2007 os jornais impressos de circulação nacional: Estado 

de São Paulo, Folha de São Paulo e o Globo repetiram por diversas vezes em suas 

capas alguns assuntos ambientais. Observando por similaridade, percebemos que 

alguns fatos foram igualmente sendo agendados por esses jornais: a) o 

desmatamento na Amazônia, b) a emissão de poluentes no Brasil, c) catástrofes 

naturais que atingiram o país, tais como chuvas fortes e terremoto, d) a entrega do 

Nobel da Paz para ambientalistas e e) a divulgação sobre o aquecimento global, sua 

origem, conseqüências e problemáticas. 

O período entre janeiro e dezembro de 2007 reuniu uma série de notícias 

ambientais nos jornais em questão. Observamos que não houve nenhum mês em 

que nenhum dos jornais deixasse de trazer manchetes relativas ao tema. No 

entanto, houve datas em que a temática dominou completamente os jornais 

pesquisados. No dia 3 de fevereiro, por exemplo, os três, por unanimidade, 

repetiram as manchetes. Todas traziam os resultados do relatório do IPCC sobre as 

mudanças climáticas no planeta. Já os demais assuntos, embora tenham se repetido 

nos três veículos, foram sendo distribuídos em diferentes datas. 

Foi no ano recortado que as redações dos importantes diários brasileiros 

começaram a dedicar um espaço mais expressivo de suas páginas ao agendamento 

do debate sobre um tema que vem ganhando destaque no cenário internacional nos 

últimos anos: as Mudanças Climáticas.  

Em todo o período da análise, identificou-se um texto sobre a temática 

ambiental publicado pelos jornais a cada cinco dias. Essa média refere-se a 

pequenas chamadas de capa. Que foram, por base, 130 chamadas em cada um dos 

veículos.  

Na cobertura de O Globo o jornal deu destaque para as chuvas no sudoeste e 

seus desdobramentos, para o relatório do aquecimento global, desmatamento da 

Amazônia com foco na disputa entre madeireiros e assentados, metas para a 

despoluição do planeta e ocupação urbana desordenada do Parque da Tijuca. 

O Estado de São Paulo também tratou sobre o aquecimento global, porém, 

com um maior volume de manchetes, acompanhando no primeiro semestre todos os 

novos aspectos da divulgação dos relatórios sobre as mudanças climáticas. Noticiou 

o Nobel da Paz e deu repetição à questão do desmatamento na Amazônia, além de 

noticiar o primeiro terremoto que causou uma morte no país. 
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Na Folha de São Paulo o número de manchetes foi o menor. O jornal não deu 

capas sobre o desmatamento, destacou as chuvas, o aquecimento global, a 

poluição, o terremoto e furou os demais jornais quanto à liberação de obras no Rio 

São Francisco. 

Sem dúvida, os acontecimentos ambientais agendados pelos três veículos 

possuem diversas características que o levaram a ser repetidamente retratados, 

como explicitamos no capítulo anterior sobre os valores notícia associados a estes 

fatos.  

 
3.2 Governos agendam jornais 

 

A discussão sobre as Mudanças Climáticas ganhou espaço significativo nas 

páginas dos diários brasileiros a partir de 2007. Não coincidentemente, neste 

período surgem publicações e acontecimentos, escolhidos pelos jornais como 

noticiosos, que trouxeram a temática para uma proeminência ante ao público. O 

lançamento do Relatório Stern, do filme “Uma verdade incoveniente”, dos relatórios 

do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas e a ocorrência de 

fenômenos naturais vistos como prováveis conseqüências das alterações no clima 

uniram um conjunto de valores e características de caráter informativo, que levaram 

à fixação da agenda. 

O Relatório Stern3 foi tornado público no mesmo momento em que a 
mídia impressa brasileira deu início a um aumento sem precedentes 
– ao menos no último biênio – no número de textos dedicados à 
cobertura dos temas relacionados às Mudanças Climáticas. A 
afirmação de Stern, bem como o contexto no qual ela foi produzida, 
nos ajuda a compreender os diversos fatores que podem ter 
contribuído para esse decisivo “despertar” da imprensa brasileira.(...) 
Além disso, o fato da voz de um economista do estabelishment, 
transformar um problema até então exclusivamente ambiental em 
um imbróglio econômico, foi igualmente relevante. (ANDI, 
2007,p.11) 

 

A fundamentação do estudo de Stern4 projeta os prejuízos econômicos no 

mundo com o aquecimento global. Revela números que quantificam um dano de 7 

trilhões de dólares, o que significa entre 5% e 20% no PIB mundial. A pesquisa, 

                                                 
 
4
 O Relatório Stern (do nome do seu coordenador, Sir Nicholas Stern, economista britânico do Banco Mundial) é 

um estudo encomendado pelo governo Britânico sobre os efeitos na economia mundial das alterações climáticas 

nos próximos 50 anos 
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encomendada pelo governo britânico, obteve atenção informativa pelos noticiários 

porque releva implicações diretas na vida da população mundial, como gastos com 

saúde pública e hábitos de consumo. Isto também porque se entende que, no 

processo de comunicação, o público não é um corpo inerte e passivo, mas sim um 

conjunto de pessoas que discutem o que tem visto, lido e, sobretudo aspiram 

modificar o curso de sua própria existência através de reflexões provenientes do 

contato com as notícias.  

Temos que perguntar, pois, se ao divulgar os resultados deste relatório, os 

jornais estariam propriamente influenciando a opinião do público com os fatos que 

comunicaram ou se existem outros sujeitos que estariam exercendo influência 

através dos meios de comunicação. Para Gomis (1991), a maior influência que se 

exerce nos jornais não se dá através dos comentários e sim dos próprios fatos. As 

redações seriam como uma arena onde lutam os produtores dos fatos, quando os 

mais interessados não são detentores dos meios e sim os que atuam como 

criadores ou agentes em potencial, transformando-se em fontes legitimadoras, 

tantas vezes as fontes institucionais. 

 

 Los governos son grandes fabricantes de resultados: por eso 
enfluyen tanto em los médios.(...) Primero es uma inflitración, la 
sospecha de um propósito. Puede deslizala el mismo gobierno, si 
considera que será bien acogida o tiene duda, a modo de globo 
sonda, mucho antes de decirse realemente a hacerlo y cuando quizá 
ni dispone aún de los recursos apropiados. (GOMIS, 1991,p.120) 
 

 

 Sabemos que as fontes são importantes parar promover um acontecimento 

em evento público. O sistema político é considerado por Alsina (2004, p. 184), como 

uma fonte de primária consideração pela comunidade jornalística. O autor assinala 

que o poder político tem uma capacidade de intervir na geração da informação 

mediante a produção de acontecimentos dotados de sentido.  

Na mesma época da divulgação do relatório Stern, o documentário “Uma 

verdade inconveniente”, de Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos, 

colaborou ofertando poderosas e chocantes imagens que contribuíram para deslocar 

a idéia abstrata das Mudanças Climáticas para fatos bastante concretos (desde o 

derretimento de geleiras até o furacão Katrina, passando pelas histórias de 

personagens reais e de ocorrências negativas). 
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Todos esses acontecimentos reúnem traços de um contexto informacional 

que interessa a um grande público, quanto mais abrangente e significante, maiores a 

chances de uma pesquisa tornar-se notícia. E quando negativas, são facilmente 

consensuais. (TRAQUINA, 1993, p.68) 

Entre as últimas pesquisas em jornalismo sobre influência dos meios5, 

repetem-se e concordam entre si as que tratam de agendamento, entende-se que 

esta influência faz-se na escolha dos temas de grande importância. No entanto, ao 

invés de agir diretamente na opinião das pessoas sobre questões pendentes, o 

jornalismo estaria elegendo questões relevantes na agenda da sociedade, 

percebendo que estas sejam efetivamente críticas. 

O acontecimento passa por uma longa cadeia de transformações, ele não 

apenas transporta um fato, mas continua num ciclo que não se encerra no 

entendimento do leitor, se estende, portanto, aos comentários e posteriores 

implicações de sentido.  

Podemos figurar os jornais como uma verdadeira expectativa de 

acontecimentos, uma preparação diária para trazer o que há de mais efervescente 

na praça. As notícias são uma unidade cultural, uma medida de como vai o 

ambiente, um termômetro da realidade social. Isto porque os jornais se propõem 

como palco e fórum do espaço público. Ao descreverem acontecimentos, orientam 

novos posicionamentos e conseqüências. 

Inúmeros acontecimentos preocupantes e de atribuições negativas 

despontaram na época da pesquisa, como a elevação nos preços do petróleo e a 

crise dos alimentos. Estes foram trazidos pelos jornais e resultados no entendimento 

social de que um problema amplo, com necessidade de políticas e intervenções no 

mundo inteiro estava surgindo. Uma implicação destes fatos noticiosos foi à 

divulgação massificada de uma noção catastrófica sobre as mudanças no clima. 

(FIG.1) 

                                                 
5
 Ao levantar o estado da arte do objeto de pesquisa, entre anais de congressos, encontros anuais da 

Sbpjor, Intercom, Abjc, seminários, periódicos  científicos,  livros e  outras  publicações, deparou-se 
com números expressivos de pesquisa sobre agendamento.  
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Estas notícias de impacto, entretanto, são vistos por Gomis (1991), como 

favoráveis. Para eles, os jornais dão importância aos fatos com teor de desastre 

porque estes suscitam comentários e mobilizações, enquanto os acontecimentos 

bons não causam rupturas na sociedade. 

Diz-se uma vez por outra que os valores notícia ocidentais que 
enfatizam o sensacional, o espetacular, o anormal e o negativo não 
convêm a um país em desenvolvimento (...) mas também aqui nos 
devemos abster de ir aos extremos, pois uma ênfase jornalística no 
negativo pode ser muito “positiva”. É primordial que a sociedade 
conte com uma instituição que mostre os seus erros. 
(Kunczik,1997,p. 362) 
 

Para Gomis (1991), a atribuição de desgraças às manchetes dos jornais tem 

sentido porque assim, a sociedade entende que tem que se fazer algo para reagir: 

Las malas noticias son malas, pero son noticias. (...) La irrupción 
alarmante de un viento de irracionalidad o de cólera pone a la 
sociedad sobre aviso. Hay que reaccionar; hay que hacer algo. Este 
es el sentido de la importância que los médios y los públicos dan a 
lãs desgracias, del interes – incluso morboso- con que comentan lãs 
malas noticias. (GOMIS,1991, p.144) 
 
 
 

 Estas são, para Mc Combs (2004), provas empíricas contemporâneas sobre 

o papel dos meios de comunicação no estabelecimento da agenda. As investigações 

se estendem ainda, a pensar que os leitores aprendem com as notícias. Ainda na 

década de 70, quando os teóricos fizeram a pesquisa sobre a agenda do público 
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eleitor em Chapel Hill, eles determinaram como importante saber se os temas que 

prevaleciam no interesse do público concordavam com os temas que haviam sidos 

discutidos pela mídia. 

 

3.3 Jornais agendam público 

 

Para Mc Combs (2004), do ponto de vista jornalístico, a questão da 

aprendizagem resulta de forma mais fundamental que a persuasão. Frases como “o 

que a gente precisa saber”, “o nosso direito de saber” são estandartes retóricos do 

jornalismo. 

Falar que a mídia noticiosa determina quais os assuntos são considerados de 

particular importância naquele momento, merecendo atenção ou destaque em seus 

espaços, é tratar da teoria de fixação da agenda, segundo a qual, em suma, 

corresponde à tomada de consciência e preocupação pública sobre um fato. 

Tomemos então como suporte além do estudo da ANDI(2007), a pesquisa da 

MTV(2008) sobre o entendimento dos jovens brasileiros a respeito da temática 

ambiental.  

O espaço entre 2007 e 2008, um ano entre as pesquisa da ANDI e MTV, 

permite o que Holdfeldt (2001), chama de time-lag6. É o intervalo decorrente entre o 

período de levantamento da agenda da mídia e a agenda do receptor, isto é, como 

se pressupõe a existência de um efeito de influência da mídia sobre o receptor. 

Quando o autor destaca esta característica do processo em torno do agendamento, 

entende que a repercussão do noticiário na agenda do leitor não se dá mágica e 

imediatamente, mas necessita de um tempo para se efetivar e ser constatável. 

 Na primeira fase de elaboração do dossiê MTV(2008), foi feito um expressivo 

levantamento sobre dados secundários para a análise de matérias jornalísticas, sites 

e publicações sobre meio ambiente, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. 

Na segunda fase, foram feitas 35 entrevistas em profundidade, 12 grupos de 

discussão com jovens. A pesquisa apoiou-se também numa fase quantitativa 

realizada pelo DataFolha com 2.579 entrevistas com jovens residentes em todas as 

regiões do país, de 12 a 30 anos, classes ABC. 

                                                 
6
 Ver pág. 25 
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Consideramos importante ressaltar que nosso interesse não é estudar 

recepção, mas nos apoiamos nesta pesquisa porque ela foi relevante para nos 

indicar, diante de um resultado empírico, como o público recebeu o agendamento da 

questão ambiental, quando na divulgação dos relatórios do aquecimento global. 

Como nas tabelas da pesquisa de McCombs, as pesquisa da ANDI (2007) e 

MTV (2008), ilustram a afirmação central da teoria do agendamento, de que os 

temas destacados nas notícias chegam a ser vistos, como o tempo, como 

importantes para o público. Ou seja, a agenda midiática estabelece a agenda do 

público. 

Assim, afirmamos o forte efeito causal dos meios de comunicação de massa 

sobre o público: a transferência de relevância da agenda midiática para a agenda do 

público. Os jovens, quando questionados sobre os temas que lhe causam maior 

preocupação, sete grandes temas se enfileiram: violência (43%), desemprego 

(39%), drogas (32%), fome (26%), aquecimento global (24%), desigualdade social 

(23%) e poluição (20%). 

Segundo o dossiê da MTV (2008), quando os jovens falam sobre meio 

ambiente, o tema aquecimento global surge espontaneamente e como preocupação 

mais imediata e mais representativa, quando pensam sua relação com o mundo, 

52% dos jovens responderam que este é atualmente o principal problema ambiental 

no mundo.  

De acordo com o nosso recorte, nos jornais diários brasileiros, observa-se 

que a cobertura da mídia impressa brasileira já está de tal forma convencida da 

existência das alterações climáticas. Tal comportamento deixa a entender que as 

Mudanças Climáticas são tratadas como se fosse uma pauta em si, um assunto que 

se entende com o seu próprio enunciado. 

Uma análise mais aprofundada e estendida sobre o agendamento é feita 

ainda por Traquina (2001, p.38), que observa o efeito da agenda jornalística com 

variantes a partir da natureza do assunto. Algumas delas são as questões chamadas 

unobstrutive (ou seja, assuntos eminentes para os quais as pessoas podem 

mobilizar a sua experiência direta). Os estudos e acontecimentos relacionados às 

Mudanças Climáticas invocam mudanças de atitudes e adaptações na vida social 

em detrimento dos seus efeitos e impactos, portanto, podem ser consideradas 

questões de natureza eminente. 
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Segundo esta observação, o tema Mudanças Climáticas teria permanecido 

tanto tempo em pauta e sendo registrado de forma crescente porque possui 

características que não permitem sua defasagem. A colocação de uma questão 

eminente na agenda pública pode assim requerer também uma cobertura de 

saturação, isto é, a proeminência do acontecimento enquanto notícia de destaque e 

a continuidade como assunto noticiável. (Traquina, 2000, p.42) 

O dossiê MTV revela que os jovens se auto-avaliam como tendo um bom 

nível de informação sobre meio ambiente e que informação não significa boa 

atuação política ou ativista. O que motiva a contribuição do jovem é a importância 

que ele atribui às questões do meio ambiente. Quanto maior a importância, maior a 

atuação. O momento da tomada de consciência de cada jovem varia de acordo com 

a formação escolar e a qualidade das informações que ele absorve. Segundo a 

pesquisa, as principais fontes de informação sobre o meio ambiente para os jovens 

são a televisão com 71%, os jornais com 33%, internet com 29% e escolas e 

faculdades 28%. A maioria declara uma mudança no comportamento cotidiano.  

A atuação da mídia em causas ambientais é vista como mais informativa, 

trazendo notícias (39%) e propagandas (23%).  Ainda de acordo com a pesquisa, 

para o jovem brasileiro, a mídia é mais atuante nos momentos de desastres naturais 

ou causados por empresas (34%) e por isso entendem que a mídia trata as 

questões ambientais como mais um tema que gera audiência.7 

Considera ainda que a mídia atua como quinto poder, capaz não só de 

informar, mas de mudar comportamentos e mobilizar um grande número de 

pessoas. Concordam que a mídia deveria trazer mais conteúdo sobre o meio 

ambiente (53%) e principalmente, incentivar o jovem a atuar na preservação (73%). 

. Holdfeldt (2001) afirma que um dos procedimentos adequados para o exame 

de fixação de agendas é a comparação, durante certo tempo, entre os conteúdos 

divulgados e os temas de discussão pública. Para atingir efeitos comparativos, a 

pesquisa da ANDI contabilizou, além dos textos relacionados ao debate sobre as 

Mudanças Climáticas, os conteúdos relacionados à agenda ambiental mais extensa. 

A proposta seria verificar como a cobertura ambiental evolui àquelas relacionadas 

sobre alterações climáticas e vice-versa. Conclui-se que: “a imprensa refere-se mais 

                                                 
7
 “Quando tem um desastre ecológico, todo mundo fala daquilo durante uma semana”. 

(RJ,22/25.M,B). 
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à expressão aquecimento global, 70% dos casos, do que à idéia de Mudanças 

Climáticas (30%)” (ANDI, 2007, p.5).  

A representação de fatos pelos instrumentos informativos da mídia noticiosa 

geralmente é construída num discurso que possui suas próprias regras de 

enquadramento e organização. Esta seria uma função simbólica presente no campo 

do jornalismo. Por ser um trabalho operatório da realidade, o trabalho redacional usa 

de procedimentos para a viabilização e mediação dos dados.  

Esta função atuaria também, na fase de popularização do ciclo da 

comunicação científica, segundo Moura (2003). Este é o momento de ampla 

divulgação da informação pela mídia, o que contribui para a apropriação das idéias 

cientificas pelo público para a introdução de novas palavras ao vocabulário.  

Goffman (1975) tem trabalhado uma teoria que contribui para a compreensão 

e amplia a perspectiva dos princípios de organização das notícias, chamado de 

frame analysis, em português, enquadramento. Este conceito atesta que os 

jornalistas usam formas de narração como equipamento profissional. Os frames, ou 

enquadramentos, organizam os assuntos em cortes arbitrários e por conseqüência, 

o entendimento e apropriação deles nos debates cotidianos. 

Estas estruturas pertencem aos protocolos, que também são formas estáveis 

de por ordem nos rituais de interações descritos por Goffman (1975). Quando 

admitimos que os acontecimentos trazidos pelo jornalismo são objetos de uma 

construção, e que existem inúmeros acontecimentos, assim como enunciadores, ele 

é então um formato, uma forma, um frame de produção.   

A produção de um acontecimento implica em várias operações. O jornalista 

não traz diretamente um fato, mas o conclui em textos provindos de sucessivas re-

escrituras. Cuja função primeira são a de “fazer saber” e “fazer crer”. Não estão 

organizados apenas na sua materialidade, no suporte, nos papéis e no conteúdo, 

mas numa série de operações  

Interessa-se menos ao que diz o jornal, ao conteúdo do discurso, 
mas, sobretudo à maneira como ele diz, às formas. Estas formas - a 
que chamo de dispositivos - constituem invariantes, (pelo menos, 
durante um certo período histórico)  que permanecem inalteradas 
para além da diversidade da atualidade. Penso, até mesmo, que seja 
por causa da incessante permuta da informação que um „instrumento 
periódico‟ como o jornal tenha necessidade de estruturas estáveis  
que sirvam para pôr um pouco de ordem no caos do mundo e 
permitam ao leitor reconhecer o mesmo jornal, de um número ao 
outro; „o‟ jornal e não apenas „seu‟ jornal,porque essas formas são 
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relativamente autônomas  com relação a personalidade de cada um 
dos jornais. ( MOUILLAUD, 1997: 23)  
 

 Esta compilação de conceitos concorda com as novas investigações que 

exploram as conseqüências do agenda-setting e do enquadramento dos media. 

Atualmente, entende-se que os media não só nos dizem em que pensar, mas 

também como pensar nisso, e conseqüentemente o que pensar. Atualmente, tanto a 

seleção das ocorrências e/ou das questões que constituirão a agenda como a 

seleção dos enquadramentos para interpretá-las, são poderes importantes que o 

conceito de agendamento agora identifica depois de mais de vinte anos de vida 

intelectual”. (McCOMBS, 2006) 

Temos ainda, a clareza que o agendamento não é uma passagem de mão 

única. Cada vez mais, as pessoas, movimentos sociais participam da agenda da 

mídia. Organizações do Terceiro Setor, entidades ambientalistas, e o próprio público 

leitor, cada vez mais pautam os veículos. “O que se passa com os jornais é, em 

grande medida, reflexo do que se passa com os seus potenciais leitores”. 

(SANT‟ANNA, 2008: 58). A partir desta reflexão percebemos que existe, uma 

relação dos gatekeepers com a participação e aspectos de diálogo entre o leitor e o 

suporte impresso.  

 
Atualmente, com os recursos oferecidos pela Web 2.0, cada 

vez mais pessoas comuns têm acesso às fontes de informações 
diversas e às ferramentas de publicação, mudando o panorama da 
comunicação por computadores e, conseqüentemente, do jornalismo 
on-line. Independente da terminologia, se jornalismo cidadão, se 
jornalismo participativo ou outras variações do termo que têm sido 
debatidas pelos estudiosos, o fato é que pesquisas apontam para 
uma separação entre emissor e receptor cada vez menor, quase 
entrelaçada, mixada, e os jornalistas têm à frente o desafio de 
repensar a profissão. (ARAÚJO, 2010:60).  

 

Concluímos, portanto, que o público também agenda a mídia e que, 

especialmente o jornalismo ambiental necessita de ampla participação do leitor, do 

expectador, do internauta no processo de construção da noticiabilidade porque todos 

os fatos que venham a afetar a comunidade no que se refere a efeitos ou impactos 

ambientais é questão de interesse público.  Mais ainda, na contempoaraneidade, 

onde a sociedade imersa na presença e no convívio com os riscos globais. 
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Conclusão  

 

A presente pesquisa teve como meta central traçar o perfil quantitativo das 

principais tendências e as prováveis implicações qualitativas da cobertura ambiental 

realizada por diários impressos brasileiros. A cobertura sobre temas globais pouco 

muda de característica entre os veículos analisados. Verificamos em O Globo, 

Estado S. Paulo e Folha S. Paulo uma contribuição para as discussões ambientais. 

Porém, o debate não é diário e não chega às manchetes com freqüência.  

Analisando a cobertura ambiental especialmente sobre as mudanças 

climáticas nos três veículos, verificamos que a produção de informações busca ser 

ampla e contextualizada tanto para os problemas como para soluções, assim como 

para a educação ambiental. 

A temática é abrangente, já que trata da vida em sua organização de espaço 

e tempo. É também interdisciplinar porque se relaciona com o campo da política, da 

educação e cultura. Por ser extremamente ampla, não se satisfaz em retratações ou 

narrações simplórias, do que, quando e onde. Percebemos que na cobertura 

ambiental não se repetem apenas relatos, resultados ou fatos, pelo contrário, este 

setor de cobertura jornalística acima de tudo, fornece novas informações e articula 

soluções e busca incutir no leitor uma identificação com o assunto. 

Números, expressões trágicas tendem a fazer sensacionalismo e não 

ambientalismo. Percebemos, entretanto, que a cada nova capa, as desgraças 

apocalípticas e discursos generalistas abriam espaço para uma informação e 

formação mais incisiva, de modo os que os fatos principais atuam como ganchos 

para discutir as questões em todos os âmbitos de suas problemáticas, além de 

tentar fomentar no leitor o desejo de participação. 

Uma rotina ao sabor das tragédias ou das pautas recorrentes como a do Dia 

do Mundial do Meio Ambiente, não são suficientes para uma contribuição efetiva. O 

tratamento do meio ambiente como problema, beleza cênica, com exotismo ou como 

emperrador do progresso está sendo aos poucos superado. Os diários impressos de 

circulação nacional, gradativamente acolhem o meio ambiente com profundidade na 

pauta das discussões públicas e políticas também.  

Fica evidente que há um caminho da comunicação ambiental até chegar ao 

público, passando pelas revistas cientificas, pelos impressos e posteriomente chega 
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ao público. Descobrimos que instituições agendam os jornais, que os jornais 

agendam o público, mas entendemos também, que, com o advento da tecnologia, 

da Web 2.0 e do jornalismo cidadão, o público cada vez mais ganha brechas para se 

inserir no processo noticioso e que os jornais precisam acolher essa fatia de 

participação. 

Os meios de comunicação precisam contribuir para a conscientização e 

conhecimento da sociedade em relação ao seu meio, mas não apenas dar 

competência argumentativa aos indivíduos, para que eles possam ter capacidade de 

avaliação, mudança comportamental e contribuição, como também perceber o 

entorno e acolher pautas do cotidiano, para além do processo burocrático das 

redações. 

Entendemos que os impressos se alimentam de atualidade e que ela também 

está intrínseca à atividade jornalística na construção social da realidade. Esta por 

sua vez se fragmenta em períodos, em um dia, ou alguns meses, mas o único 

período que se trata de interpretar é o atual. Os meios unificam um período: definem 

o presente social.   

Os fatos são como unidades completas e independentes que dividem a 

realidade e estes, por sua vez, podem e são interpretados em formas de textos 

breves: as notícias, em espaços exatos: capas, páginas. A realidade interpretada é 

assimilada tanto por quem a faz, como por quem a consome. A realidade é captada 

pelo público porque fazem parte um do outro. 

Nos últimos anos tem se verificado um aumento significativo de publicações, 

documentários, campanhas de publicidade sobre o meio ambiente, mas é sobretudo 

por meio dos jornais que o assunto ambiental chega de forma problematizada, 

ilustrada e contextualizada. 

Se consideramos que os jornais, a televisão e o rádio são a principal, e 

algumas vezes única, fonte de informação para uma grande parcela da população, o 

papel dos veículos de comunicação torna-se decisivo nos processos de formação e 

opinião sobre a nova realidade socioambiental no mundo. A partir disso, a imprensa, 

tem o papel de subsidiar a conscientização em relação a um novo padrão de 

desenvolvimento para o equilíbrio ambiental. 

Os problemas que ocupam a atenção dos homens mudam de acordo com as 

demandas da sociedade. O que a imprensa divulga em todos os seus meios, rádio, 

televisão, jornais e revistas vem se tomado um interesse cada vez maior para um 
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público cada vez maior também. Ao mesmo tempo, cresce uma preocupação com a 

onipresença e poder potencial dessa mídia de massa. 

Dados, pesquisas, estudos sobre o planeta são levados às manchetes. O 

tópico é global e se torna um recurso para a expressão de interesses de estado e 

também de identidades locais e particulares. Quando nos encontramos com esse 

agendamento sobre uma esfera global dos fatos confrontamos as reflexões feitas 

pelos jornais com nossas experiências cotidianas. 

Como posso compreender?Como observo meu lugar neste mundo global? 

Quanto posso tolerar dele? A partir dessas notícias o que posso fazer? Quanta 

responsabilidade deveria assumir? Ou melhor, quanto estão me pedindo que eu 

assuma? Existe, nessa trama de facticidade produzida pelos jornais, uma 

capacidade de propiciar uma reflexão sobre a vida social e para a busca de 

qualidade de vida, segurança e sustentabilidade no dia-a-dia.  

Essa é uma grande contribuição do jornalismo ambiental. Refletir como vai a 

cidade, sua ocupação urbana, como as ações dos gestores públicos vão transformar 

as necessidades impostas pelas transformações humanas.  

Sabemos que no Brasil, quase 80% dos habitantes vivem em cidades, em 

grande conglomerados e o fenômeno da urbanização é observado pelos jornais 

como um assunto de urgente preocupação. 

Um novo tipo de jornalismo em que diversos atores devem participar do 

processo de construção da notícia precisa ser adotado e existem ferramentas para 

isso.  Na teia da vida, todos estão interligados e podem atuar com um foco de 

atenção na comunidade, no social, no debate político, nas práticas democráticas. 

É da própria comunidade, das respostas da natureza e algumas vezes de 

reuniões de cúpula que surgem as questões ambientais. Vemos que algumas fontes 

atuam como instituições-chave no processo de divulgação da informação. Mas a 

visão de respeito e valorização do conceito de ambientalismo deve atingir a várias 

camadas de forma inteira.  

Em alguns casos, os jornalistas podem e devem sair da “toca-redação” e ouvir 

mais os cidadãos e não penas as fontes oficiosas, habituais. Compreendemos que 

as notícias de problemática ambiental são, sobretudo, assuntos cívicos, que devem 

caminhar para uma avaliação e atuação crítica. 

A ciência moderna teve papel fundamental para trazer a problemática 

ambiental para a agenda global.  O interesse de investigação se expandiu também 
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para os meios noticiosos e esses são os grandes responsáveis por difundir o 

assunto, mas acreditamos que é preciso mais. 

Não é nossa proposição centrar o estudo ou a discussão nos efeitos positivos 

ou negativos sobre o comportamento das pessoas a partir do acesso às informações 

do jornais, mas acreditamos que basta que o leitor tenha contato com uma capa de 

jornal para que  mude em instantes sua relação com o real. 

O tipo de cobertura da questão ambiental é feita com característica de crise, o 

que gera uma percepção social dominada pelo medo dos riscos. Vimos, que por um 

lado isso pode ser positivo, mas o direcionamento crítico pode ir alem da reflexão. 

De maneira didática é possível que as informações caminhem para a mobilização do 

público, com direcionamento ativista, com provocações para uma mudança de 

consciência. 

Enfatizamos, entre tantas observações, que a transição de uma consciência 

“mágica”, pueril ou ingênua, para uma consciência crítica, não so acerca dos 

problemas socioambientais, mas para todas as questões que são tratadas pelos 

jornais, passa pelo modo como a notícia é produzida. 

Daí, cada vez mais, salta em evidência a responsabilidade e função social do 

jornalista, nos procedimentos, no trato com a informação, nas rotinas produtivas, na 

apuração, no contato com as fontes, na reflexão sobre o público e no uso de 

fermentas didáticas, peças, infográficos e instrumentos de fácil assimilação e 

direcionamento para ações. Acreditamos que o jornalismo ambiental necessita 

também de um foco no serviço, para alem do testemunho fotográfico e discursivo, é 

possível transformar informação em ação. 
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ANEXOS 

 

Relação de manchetes do jornal O Globo – Janeiro a Dezembro de 2007 

Relação de manchetes do jornal O Estado S. Paulo – Janeiro a Dezembro de 2007 

Relação de manchetes do jornal Folha S. Paulo – Janeiro a Dezembro de 2007 

 

 

 

ANEXO 1 

Relação de manchetes do jornal O Globo – Janeiro a Dezembro de 2007 

 

Janeiro: 

DATA MANCHETE TEMA 

01/01 Rio apreensivo festeja 2007 Cotidiano 

02/01 Lula diz que RJ vive terrorismo e Cabral pede ajuda de 
força federal 

Política 

03/01 Governo! Policiamento nas vias expressas vai aumentar  Cotidiano 

04/01 Sérgio Cabral diz que o RJ comete genocídio em hospital Política 

05/01 Estado diz que vai implantar tolerância em hospitais Cotidiano 

06/01 Maiores traficantes do RJ vão para presídio no Panamá Polícia 

07/01 Bilhete único valerá para ônibus, metrô e van Cotidiano 

08/01 Seguranças de vias expressas terão um comando 
autônomo  

Cotidiano 

09/01 Prefeitura assume trânsito do RJ sem poder multar  Cotidiano 

10/01 Governadores cobram de Lula verba e polícia contra o 
crime  

Política 

11/01 Vazamento químico em MG ameaça mananciais no RJ Cotidiano 

12/01 Onda de lama química chega à cidade do RJ Cotidiano 

13/01 Cratera do metrô de SP deixa 6 desaparecidos  Cotidiano 

14/01 Policiais do Rio terão de fazer declaração de bens   

15/01 União deixa de investir de R$ 6 bi por cortes e falta de 
projetos 

Economia  

16/01 Força nacional terá autonomia para agir Polícia 

17/01 Tráfico desafia polícia com tiroteio e ataques a ônibus  Polícia 

18/01 Estado cortará ponto de quem não voltar ao posto  

19/01 Declaração do Mercosul vai pedir respeito à democracia  Internacional 

20/01 Brasil vai ajudar Bolívia para neutralizar Chávez Internacional 

21/01 Tráfico aluga armas pesadas para fortalecer quadrilhas  Polícia 

22/01 Lula admite que fez o pacote que era possível  Política 

23/01 Lula: ‟aqui não se cresce sacrificando a democracia‟  Política 

24/01 Tribunais desobedecem à ordem de cortar salário   

25/01 Juros caem pouco apesar do esforço para crescer  Economia  

26/01 Comércio do Rio gasta R$ 2,6 bi com segurança Economia 
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27/01 Lula diz que crescimento agora , „ou vai ou racha‟ Política 

28/01  Dinheiro da habitação só dá para a metade dos projetos Economia 

29/01 Recriada por Lula, Sudam responde a 290 inquéritos  Política 

30/01 Tesouro assumirá R$ 18 bi do rombo de Previdência  Economia  

31/01 CPMF agora pode cobrir o rombo da Previdência Economia 

 
 
 
Fevereiro:  

01/02 País gastou R$ 590 bilhões com juros em quatro anos Economia 

02/02 Acordo com PSDB garante vitória de petista da Câmara   Política 

03/02 S.O.S. planeta  Ambiental 

04/02 Receita multa por sonegação o presidente reeleito da Alerj   

05/02 Confronte em favelas do Rio envolve PM, tráfico e milícias  Polícia 

06/02 Afastado policial suspeito de comandar milícia no Rio  Polícia 

07/02 Milícia fecha favela com portão para barrar tráfico Polícia 

08/02 Chuvas em SP param aeroportos do Sudeste Ambiental 

09/02 Barbárie contra a infância Cotidiano 

10/02 Martírio de criança reabre debate sobre leis mais duras  Política 

11/02 Voto em áreas de milícias ajudou a eleger policiais Polícia 

12/02 Guerra entre milícias, tráfico e polícia deixa mais de 9 
mortos   

Polícia 

13/02 Câmara apressa votação de Lei mais rígida contra crime  Política 

14/02 Governadores pedem mais tempo de prisão para menor  Política 

15/02 Câmara aumenta rigor com presos por crime hediondo Política 

16/02 Adulto que usar menor em crime terá punição maior Política 

17/02 Lula troca comando aéreo para tentar conter caos Política 

18/02 A volta ao mundo na Sapucaí Cotidiano 

19/02 Estácio abre tititi na Sapucaí Cotidiano 

20/02 Sapucaí diz não ao racismo Cotidiano 

21/02 Beija-flor leva o prêmio de melhor escola do Estandarte  Cotidiano 

22/02 A era Beija-flor Cotidiano 

23/02 Estradas têm mais acidentes, feridos e mortos no carnaval Cotidiano 

24/02 Reféns em assalto, Mantega e empresários não dão 
queixa  

Polícia 

25/02 Contribuinte isento em 96 paga agora 27,5% de IR Economia 

26/02 Fla está na final da Taça Guanabara  Esportes 

27/02 Sem conservação, marquise cai e mata 2 em Copacabana Cotidiano 

28/02 Numero de homicídios cresce mais no interior  cotidiano 

 
Março: 

01/03 “Brasil cresceu, em 2006, metade da média mundial” Economia 

02/03 “Baixo crescimento derruba o principal diretor do BC” Economia 

03/03 “Lula tentará proibir greve nos serviços essenciais” Política 

04/03 “Contrabando e tráfico na fronteira financiam terror” Policia 

05/03 “Alerj: 55% dos deputados respondem a processos” Política 

06/03 “Divergência já ameaçam sucesso da visita de Bush” Internacional 

07/03 “Pacto de governadores com Lula dribla lei fiscal” Política 

08/03 “Presos pro crime hediondo ficarão mais tempo na cadeia” Policia 
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09/03 “Lula diz que subsídios dos EUA são „nefastos‟ ” Internacional 

10/03 “Acordos entre Lula e Bush avançam, mas sem prazo” Internacional 

11/03 “Ensino Médio do Rio é pior que de SP e Minas”   Pesquisa 

12/03 “Aeroportos não estão preparados para o Pan” Cotidiano 

13/03 “Lula dá ultimato a PT para fechar a reforma” Política 

14/03 “Bolha imobiliária nos EUA derruba bolsas no mundo” Internacional 

15/03 “Quebra de sigilo indica fraude em concurso para juiz no 
Rio” 

Cotidiano 

16/03 “Estudantes de 15 a 17 anos também terão Bolsa Família“ Cotidiano 

17/03 “Uso da laranja complica a nomeação de ministro”  Política 

18/03 “Família de menor infrator vai receber bolsa no Rio” Policia 

19/03 “Censo revela que 6 mil fugiram de prisões do Rio” Pesquisa 

20/03 “Volta do caos em aeroportos reforça as pressões por 
CPI” 

Política 

21/03 “Lula chama usineiros de heróis e recebe Collor hoje” Política 

22/03 “PIB revisado mostra queda em educação e 
investimentos” 

Economia 

23/03 “menor que matou João Hélio irá a regime fechado”  Policia 

24/03 “Ação nhacional inédita com 25 mil policiais prende 1,675 
só em SP” 

Policia 

25/03 “Má gestão do SUS ameaça atendimento em hospitais” Cotidiano 

26/03 “Número de foragidos já é maior do que o de presos” Policia 

27/03 “Aeronáutica é culpada por nova pane, conclui Infraero” Cotidiano 

28/03 “Lula exige „dia e hora‟ para o fim do caos aéreo” Política 

29/03 “Congresso quer subir a taxa de embarque em pleno 
caos” 

Política 

30/03 “Governo mudará Previdência só para futuros 
aposentados” 

Política 

31/03 “Motim aéreo pára o país” Cotidiano 

 
Abril : 

01/04 Fim da greve não acaba com caos nos aeroportos Cotidiano 

02/04 Crise após motim deixa controle aéreo sem chefia Cotidiano 

03/04 Lula recua, apóia punição de amotinados e greve pode 
voltar 

Política 

04/04 FAB retoma controle e monta plano especial para feriado  Cotidiano 

05/04 FAB não deverá punir todos os militares insubordinados Cotidiano 

06/04 Controladores pedem perdão a sociedade por motim 
aéreo 

Cotidiano 

07/04 ONU: clima aumentará a desigualdade no mundo Ambiental 

08/04 Bancada ambientalista é a maior do congresso  Política 

09/04 Brasil ainda tem mais de dois milhões de jovens 
analfabetos 

Pesquisa 

10/04 Cabral reage à morte de PM e quer Forças Armadas no 
Rio 

Policia 

11/04 Controladores militares agora ameaçam com baixa 
coletiva 

Cotidiano 

12/04 FAB e Defesa expõem as divergências em publico Política 

13/04 STF defende restrições em greve de servidor público  Política 
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14/04 a 
26/04 

Dados não disponibilizados  

24/04 Redução da idade penal passa no primeiro teste do 
Congresso  

Política 

28/04 Governo se mobiliza para tentar impedir redução da idade 
penal 

Política 

29/04 Milícias separatistas na Bolívia ameaçam Brasil Internacional 

30/04 Nas escolas federais, a saída para educação Pesquisa  

 
Maio : 

01/05 Bolívia decide hoje se vai ampliar nacionalização  Internacional 

02/05 Anistia: policia do Rio põe em risco segurança nas favelas  Policia 

03/05 STF descaracteriza estatuto das armas Política 

04/05 BC gasta bilhões para o dólar ficar acima do R$  Economia 

05/05 Ordem de Bangu pára tiroteio de 3 dias no Rio Policia 

06/05 Madeireiros da Amazônia tiram terra de assentados  Ambiental 

07/05 Torcida leva Fla ao 29º titulo do Rio  Esportes 

08/05 Metade das obras prioritárias do governo esta em atraso  Economia 

09/05 Aborto opõe governo e Igreja na chegada do Papa aos 
país  

Cotidiano 

10/05 Papa apóia excomunhão de políticos pró-aborto Cotidiano 

11/05 Brasil rejeita pressão do Papa por ensino religioso  Cotidiano 

 12/05 Papa condena corrupção e quer padres mais perto dos 
pobres 

Cotidiano 

13/05 Trafico do Rio impõe zona de exclusão a helicópteros   Policia 

14/05 Papa deixa país com critica a autoritarismo no continente  Cotidiano 

15/05 Governo não fará projeto sobre aborto, afirma Lula  Política 

16/05 Lula reconhece que a Lei do aborto esta superada  Política 

17/05 Queda do dólar poderá ser compensada com imposto Economia 

18/05 Quadrilha presa pela PF planejava fraudar o PAC Policia 

19/05 PF acha lista de propinas que empreiteira pagava políticos Policia 

20/05 Abortos ilegais internaram no SOS 1,2 milhão em 5 anos Cotidiano 

21/05 Romário, um craque nota mil Esportes 

22/05 Ministro nega acusação, mas até PMDB pede a sua saída Política 

23/05 Escândalo de propina derruba ministro de Minas e Energia Política 

24/05 Ministro demitido por corrupção ajuda a escolher seu 
sucessor 

Política 

25/05 Congresso, Judiciário e Lula reclamam de abusos da PF Política 

26/05 Renan dá explicações sobre lobista Política 

27/05 Juízes propõem prioridade para casos de corrupção  Política 

28/05 Flamengo mantém a escrita Esportes 

29/05 Contradições não encerram investigações sobre Renan Política 

30/05 Guerra do trafico leva pânico ao Leme Policia 

31/05 País perde R$ 40 bi por ano com obras superfaturadas  Economia  

 
Junho : 

01/06 Sem fiscalização, vans expulsam 6% dos ônibus Cotidiano 

02/06 Lula manda Chávez „cuidar da Venezuela‟ Internacional  

03/06 De R$ 40 bi desviados, União recupera apenas R$ 5 Economia 
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milhões 

04/06 Lula e Chávez divergem de novo Internacional 

05/06 PF prende 77 e vasculha a casa de irmão de Lula Policia 

06/06 Lula reage com irritação e depois defende PF e irmão  Política 

07/06 PF: irmão de Lula pedia ajuda a donos de bingo Política 

08/06 EUA e Rússia rejeitam metas para despoluição do 
planeta 

Ambiental 

09/06 Lula sabia do lobby de irmão no governo e tentou reprimir Política 

10/06 Bicho pagou propinas a jurados do Carnaval 2007 Cotidiano 

11/06 No Maracanã, Flu continua sua festa Esportes 

12/06 Repreensão a Vavá partiu da casa do outro irmão de Lula Política 

13/06 Lula defende irmão e diz que ele é ingênuo e não lobista Política 

14/06 Decisão do STF ameniza punição a autoridades Política  

15/06 Trafico desafia PM e Força Nacional Policia 

16/06 Denuncia adia julgamento e Renan já tem nova versão  Política 

17/06 Brasil pune apenas 7% dos crimes de colarinho branco Política 

18/06 Em 40 anos, nenhuma ação criminal no STF deu punição  Política 

19/06 Crimes crescem, mas Rio investiga cada vez menos Policia 

20/06 Código de trânsito não resiste a uma década de 
impunidades 

Cotidiano 

21/06 Renan já responde a processo de cassação  Política 

22/06 Apagão aéreo piora e Mantega diz que é sinal de 
prosperidade 

Política 

23/06 FAB alerta para extrema gravidade da crise aérea  Cotidiano 

24/06 Recursos podem atrasar processos em ate 40 anos Política 

25/06 Flu vence e sobe para quinto lugar Esportes 

26/06 Tiroteio fecha aeroporto pela primeira vez no Rio Policia 

27/06 Nova renúncia emperra a investigação sobre Renan Política 

28/06 Policia invade Alemão e mata 19  Policia 

29/06 Policia já planeja cerco a Rocinha e mais 4 favelas Policia 

30/06 PM fica de prontidão para impedir represálias do tráfico  Policia  

 
Julho  

01/07 Cabral: Zona Sul vai ter que entender estresse da guerra Cotidiano 

02/07 Deputados novos já respondem a 61 inquéritos  Política 

03/07 Lula dá R$ 1,6 bi a favelas para “competir” com o tráfico   Política 

04/07 Caos aéreo volta a explodir com mais 60% de atraso Cotidiano 

05/07 Corrupção faz Roriz renunciar mas ele ainda nomeia na 
CEF  

Política 

06/07 Assembléias aprovam greve em aeroporto durante Pan  Cotidiano 

07/07 Governo pune controladores e negocia para evitar greves Cotidiano 

08/07 Alemão usa manual de guerrilha feito por militar Policia 

09/07 Governo quer construir 187 presídios especiais  Política 

10/07 Pan vira pretexto para ameaças de greves do 
funcionalismo 

Cotidiano 

11/07 PF prense fraudadores de licitações da Petrobrás  Policia 

12/07 Pressão impede Renan de dirigir sessão do Congresso  Política 

13/07 Governo muda serviço publico em busca de mais 
eficiência  

Política 
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14/07 Emoção, carnaval e vais na festa do Pan Esportes 

15/07 Crescimento faz consumidor pagar ágil na compra de 
carro 

Economia 

16/07 Brasil humilha a Argentina e é Bi Esportes 

17/07 Vaia a Lula abrem guerra entre governo e oposição  Política 

18/07 Nova tragédia Poe em xeque a segurança aérea no Brasil  Cotidiano 

19/07 Infraero, Anac, Decea, Cindacta, FAB... não se sabe o que 
houve  

Cotidiano 

20/07 Governo discute aliviar Congonhas e reduzir burocracia no 
setor aéreo 

Política 

21/07 Após 10 meses, sai pacote para segurança aérea  Política 

22/07 Trafego cresce e governo corta em segurança aérea Cotidiano 

23/07 Aeronáutica investiga sabotagem em radar e 
controladores negam  

Cotidiano 

24/07 Pista da tragédia em SP tem agora deslizamento de terra  Cotidiano 

25/07 Um colapso, Congonhas tem vendas de passagens 
proibidas   

Cotidiano 

26/07 Jobim diz que quem manda é ele e mudar sistema aéreo  Política 

27/07 Jobim assume e Tarso manda agora investigar aeroportos  Política 

28/07 Órgãos não se entendem no abre e fecha de Congonhas Cotidiano 

29/07 Apagão já ameaça energia, estradas e transportes Cotidiano 

30/07 Um Pan que vai ficar na história Esportes 

31/07 Fissuras põem também a pista de Guarulhos em risco Cotidiano  

 
Agosto  

01/08 Empresas avisam que não podem cumprir novas rotas  Cotidiano 

02/08 Não dá, não dá. Ai meu Deus Cotidiano 

03/08 Jobim: empresas aéreas terão que cumprir decisões  Política 

04/08 Airbus da tragédia fez 27 vôos com o reversor travado  Cotidiano 

05/08 Governo criará mais quatro bolsas para combater o tráfico  Política 

06/08 Jobim cobra da Aeronáutica explicações sobre pistas  Política 

07/08 STF também já investiga o presidente do Senado Política 

08/08 Renan tem sigilo quebrado e responde com ameaças  Política 

09/08 Negócio beneficiou empresa uruguaia e operador da bolsa Economia 

10/08 BCs de Europa e EUA se unem para enfrentar crise da 
bolsa   

Economia 

11/08 Arrecadação já permitiria reduzir a CPMF à metade  Economia 

12/08 PAC: apenas 25% do previsto forma contratados até 
agora  

Economia 

13/08 BCs europeus se articulam para conter crises em bolsas Economia 

14/08 Câmara decide votar “trem da alegria” para mais de 300 
mil 

Política  

15/08 Novo “trem da alegria” seria inconstitucional, diz governo  Política 

16/08 Bolsa cai mais e o dólar rompe barreira de R$ 2 Economia 

17/08 Brasil tem o pior dia desde o 11/9 Economia 

18/08 Infraero vai fechar pista de Guarulhos e prevê transtorno  Cotidiano 

19/08 Trafico impõe leis de exceção para 1,5 milhão de cariocas Cotidiano 

20/08 Tráfico, milícia e policia do Rio torturam nas favelas Policia  

21/08 Ação pede devolução de R$ 55 milhões do mensalão  Política 
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22/08 CPI quebra o sigilo de diretora da Anac  Política 

23/08 Ministros do STF combinam e antecipam voto por email  Política 

24/08 Mensalão deve ter hoje os seus primeiros réus  Política 

25/08 Gushiken e Valério puxam lista dos 19 primeiros réus Política 

26/08 Perícia comprova emprego de dinheiro público no 
mensalão  

Política 

27/08 Supremo julga núcleo político do mensalão  Política 

28/08 Unanimidade: Dirceu é réu por corrupção ativa Política 

29/08 STF processa todos os 40 da “quadrilha” do mensalão  Política 

30/08 Procurador-geral: há novas provas para condenar réus  Política 

31/08 STF reage às insinuações do ministro Lewandonski  Política 

 
Setembro  

01/09 Gastos de 2008 crescerão mais que aumento do PIB   Economia 

02/09 Rio ganha 5 mil carros por mês, mas vias não mudaram  Cotidiano 

03/09 Delegado que denunciou policiais sofre atentado  Policia 

04/09 União prevê contratar mais 56 mil servidores  Economia 

05/09 Anac ignora reclamações e diz que crise aérea acabou  Cotidiano 

06/09 Derrotado, Renan tenta sessão secreta para evitar 
cassação  

Política 

07/09 Nova renúncia da Anac deixa setor aéreo sem comando  Cotidiano 

08/09 Verbas da União para o Rio vão crescer 88% em 2008 Economia 

09/09 Congresso recebe nota 5,4 da elite parlamentar Política 

10/09 Oposição quer sessão aberta para tentar cassar Renan  Política 

11/09 Ministros se jogam no chão de trem para fugir de tiros  Cotidiano 

12/09 Sessão ultra-secreta decide destino de Renan e Senado Política 

13/09 Renan se livra da cassação com voto de 40 senadores  Política  

14/09 Oposição bloqueia Senado ate afastamento de Renan Política 

15/09 Renda sobe mas Nordeste vê desigualdade crescer  Economia 

16/09 Gastos com bolsas sociais vão subir 28% em ano eleitoral Política 

17/09 Brasil apela e Mônaco envia Caciola para um presídio   Política 

18/09 Ligados ao tráfico, 52 PMs do mesmo batalhão são presos  Policia 

19/09 No retorno de Renan, oposição pára Senado Política 

20/09 Lula: ninguém consegue governar sem a CPMF Política 

21/09 CPMF deflagra guerra de aliados por cargos Política 

22/09 PT vence a primeira batalha dos partidos pela Petrobrás   Política 

23/09 Milícias se infiltram em 8 batalhões da PM no Rio  Policia 

24/09 Orçamento de tecnologia dobra em dois anos  Economia 

25/09 Bush promete a Lula flexibilizar negociações   Internacional 

26/09 Lula anuncia na ONU novo plano contra 
desmatamento 

Ambiental 

27/09 Renan retalia, derruba MP e deixa Mangabeira sem pasta  Política 

28/09 Lula diz que não barganha e assume negociação com 
PMDB 

Política 

29/09 Controle aéreo ainda é precário um ano depois  Cotidiano 

30/09 Pais educam crianças para lidar com violência no Rio Policia  

Outubro  

01/10 MEC corta verba de ONGs por fraude em alfabetização  Cotidiano 

*02/10   
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03/10 Processos contra Renan podem ficar para 2008 Política 

04/10 Policia desmonta arsenal do tráfico da Zona Sul Policia 

05/10 Supremo decide punir infidelidade partidária  Política 

06/10 Governadores e prefeitos infiéis também entram na mira 
do TSE  

Política 

07/10 Mortes nas estradas do país já são 4% do total Cotidiano 

08/10 Governo Lula inicia nova onda de privatizações  Política 

09/10 Governo troca programa de segurança por CPMF  Política 

10/10 Espanhóis levam rodovias e expandem negócios no país Economia 

11/10 Duplo acidente em SC mata ate quem prestava socorro Cotidiano 

12/10 Isolado, Renan se afasta por 45 dias, mas pode não voltar   Política 

*13/10   

14/10 Mil siglas e ninguém dá jeito no caos das estradas Cotidiano 

15/10 Governo vai proibir venda de bebidas em estrada Cotidiano 

16/10 Rio também tentará proibir venda de bebida em estrada Cotidiano 

17/10 PF prende 40 por fraude bilionária de multinacional Policia 

18/10 BC interrompe queda de juros após 2 anos  Economia 

19/10 Governo proíbe crédito consignado ao servidor  Economia 

20/10 Estado cria metas para reduzir violência no Rio Política 

21/10 Máfia de cartórios desviava imóveis de idosos e mortos Policia 

22/10 Preso no Ceará chefe do tráfico na Rocinha   Policia 

23/10 Pane e mau tempo levam caos a aeroportos de SP Cotidiano 

24/10 Senado livra Azeredo e ajuda PT a negociar CPMF com 
PSDB  

Política 

25/10 Cidade interditada Cotidiano 

26/10 Inspeção de encosta é feita no olho por fiscais de trânsito Cotidiano 

27/10 César: interdição de túnel só incomoda donos de carros  Cotidiano 

28/10 Mulheres já assumem postos de comando no tráfico do 
Rio  

Policia 

29/10 Lula: choque de gestão é contratar, e não demitir Política 

30/10 TER – RJ vai vetar candidatos com ficha criminal em 2008 Política 

31/10 Falta gás em postos e indústrias do Rio  Economia  

 
 
 
Novembro  

01/11 Governo cede e aceita deduzir CPMF do IR Economia 

02/11 Gás sobe acima da inflação e postos cobram ainda mais  Economia 

03/11 Congresso da Venezuela dá super poderes a Chávez  Internacional  

04/11 Governo diz que descoberta fará país virar exportador de 
petróleo  

Economia 

05/11 ANP não vê solução a curto prazo para a crise do gás  Economia 

*06/11   

07/11 No Rio, tarifa de luz cai 5,3% para consumidor Economia 

08/11 Petrobrás avisa que gás vai aumentar até 25%  Economia 

*09/11   

10/11 Juiz manda prender de novo 43 PMs  acusados de tráfico Policia  

11/11 Exército: 78% dos tanques têm mais de 30 anos de uso  Cotidiano 

12/11 Governo cria núcleo contra violência em assentamentos  Política 
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13/11 Governo vai propor uma nova lei geral de petróleo  Política 

14/11 Governo cede e tem primeira vitória para prorrogar CPMF Política 

15/11 Malha aérea vai mudar de novo contra caos nas férias  Cotidiano 

16/11 Numero de pobres é o menor em 17 anos de AL Pesquisa 

17/11 Oposição convoca Pochmanpara explicar expurgo no Ipea Política 

18/11 Sem controle, mordomia se alastra nos 3 poderes Política 

19/11 Crescem os gastos e os cargos na presidência  Política  

20/11 Judiciário vai gastar, só em obras, R$ 1,2 bilhão Política 

21/11 Câmara e Senado gastam R$  16,4 milhões por dia Política 

22/11 Gastos do Ministério Público com pessoal crescem 114% Política 

23/11 Mensalão tucano de Minas derruba ministro de Lula  Política 

24/11 Calote de microempresa derruba o lucro da caixa Economia 

25/11 Lula diz que sem gastar não consegue governar Política 

26/11 Bolívia aprova constituição e protestos fazem três mortos  Internacional  

27/11 Vereador preso pode ter sido protegido por policiais do 
Rio  

Política  

28/11 ONU põe Brasil no clube de países desenvolvidos   Economia 

29/11 Novo propinoduto no Rio deixa rombo de R$ 1 bi Política 

30/11 Brasil é o 52º de 57 países no aprendizado das ciências Pesquisa  

 
Dezembro  

*01/12   

02/12 Metade dos menores presos morre ou continua no crime  Policia 

*03/12   

*04/12   

05/12 Renan renuncia antes da hora e complica a CPMF   Política 

06/12 Lula usa PAC da Saúde para aumentar pressão por 
CPMF 

Política 

07/12 Pacote tira poder de bancos para criar e aumentar tarifas  Economia 

08/12 Entidades de assistência social não são fiscalizadas Cotidiano 

*09/12   

10/12 Relator dará parecer favorável a redução da maioridade 
penal   

Cotidiano 

11/12 Consórcio leva hidrelétrica com tarifa 32% mais baixa  Economia 

12/12 Fundos ampliam força de estatais em hidrelétrica  Economia  

*13/12   

*14/12   

15/12 Judiciário perderá obras para compensar a CPMF Política 

*16/12   

17/12 Lula enquadra Mantega e nega aumento de impostos Política 

18/12 MP acionará a prefeitura por omissão na expansão da 
favela  

Cotidiano 

19/12 Favelas em expansão já cercam parque da Tijuca Ambiental 

20/12 PF desmonta quadrilha que armava 12 favelas  Policia 

21/12 Lula diz ter „ojeriza a pacote‟ e rejeita medidas pós – 
CPMF  

Política 

22/12 Um terço dos vôos atrasa e Jobim diz que caos acabou Cotidiano 

23/12 Ensino de 1ª a 4ª série tem 12% de alunos analfabetos   Pesquisa  

24/12 Quase 10 milhões já usam a internet para fazer compras  Economia 
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25/12 Lucro de aéreas cai 50%  com crise do setor Economia 

26/12 Brasileiros ligados à ditadura têm ordem de prisão na Itália  Internacional 

27/12 Ministro diz que Brasil pode investigar morte de italianos  Internacional 

28/12 Assassino de Benazir joga Paquistão no caos   Internacional 

29/12 Bolsa do Brasil só perdeu para as das China em 2007 Economia 

30/12 Reprovação no Provão não fecha escolas no Rio  Internacional 

31/12 Multas por desmatamento batem recorde e não são 
pagas 

Ambiental 

 
*Os jornais dos dias 2 e 13 de outubro, 6 e 9 de novembro, 1,3, 4, 9, 13, 14, 16 
de dezembro não foram encontrados no arquivo da Biblioteca Pública do 
Estado.  

 

ANEXO 2 
 
Relação de manchetes do jornal O Estado S. Paulo – Janeiro a Dezembro 

de 2007 
 

Jornal Estado de São Paulo  
 

Janeiro de 2007 

DATA MANCHETE TEMÁTICA 

01/01 Em novo governo, Lula mira no crescimento de 5% Política  

02/01 Lula assume e nega ser populista  Política 

03/01 Lula muda de idéia e veta corte despesas 
(nota agrícola :De olho nas pragas da lavoura) 

Política 

04/01 Força nacional vai vigiar acessos ao Rio Cotidiano 

05/01 Argentina põe em risco reunião do MERCOSUL Economia 

06/01 Bush muda comando das forças no Iraque 
(nota Vida & Ambiente: No Amapá, 73% da área tem 
proteção ambiental) 

Internacional 

07/01 Serra pede mais policiais federais para São Paulo Política 

08/01 Tarso diz que Lula vai ajudar segurança em São Paulo 
foto-legenda na capa – (Metrópole –clima): Chuva : A 
maior enchente em Campos 

Política 

09/01 Chávez vai nacionalizar áreas de energia e telefonia Internacional 

10/01 Mercados reagem mal a planos de Chávez Internacional 

11/01 Bush alega que errou e reforça tropa no Iraque 
Nota (Metrópole – clima): Chuvas: Barragem se rompe em 
Minas 

Internacional  

12/01 Pacote socialista de Chávez surpreende venezuelanos  
Foto-legenda (Metrópole-ambiente): Minas Rio : lama 
avança 

Internacional  

13/01 Cratera engole veículos e deixa desaparecidos  Cotidiano 

14/01 Pressa na execução de obra pode ter causado acidente  Cotidiano 

15/01 Achar sobreviventes „é pouco provável‟ Cotidiano 

16/01 Resgate localiza primeira vítima na obra do metrô 
Nota (Vida & Ciência): Ovo de galinha transgênica tem 
proteína contra o câncer 

Cotidiano  
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17/01 Busca recomeça e mais um corpo é retirado do metrô 
Nota (Agrícola): Tilápias ajudam a recuperar ambiente / 
Nota (Artigo): Desmatamento 

Cotidiano 

18/01 Argentina contesta Brasil e veta vantagens para Bolívia  Internacional 

19/01 Chávez ganha superpoder e ataca „Mercosul Neoliberal‟ Internacional 

20/01 Cúpula do MERCOSUL acaba sem acordos e com atritos Economia 

21/01 Pacote de crescimento divide equipe de Lula  Economia 

22/01 Lula anuncia hoje pacote de investimentos de R$ 500 bi Economia 

23/01 Dinheiro público sustenta plano Economia 

24/01 Pacote de Lula aumenta a pressão pela queda do juro Economia 

25/01 Dividido , BC reduz o ritmo de corte de juro Economia 

26/01 Serra ataca plano de Lula e pede ação dos governadores Política 

27/01 Rombo da previdência é política social, diz Lula 
Nota (Vida & conservação): Indústria investe mais em 
ambiente  

Economia 

28/01 Se der certo, PAC trará risco de um novo apagão Economia 

29/01 Agroenergia atrai mais capital externo Economia 

30/01 Governadores querem mais R$ 15,5 bi para apoiar PAC Política 

 
Fevereiro de 2007 

01/02 Gastos disparam, mas superávit atinge a meta Economia 

02/02 Chináglia vence Aldo por 18 votos Política 

03/02 Aquecimento global é irreversível 
Nota (Vida & - mudanças climáticas) : Brasil sofrerá 
efeitos graves no litoral e na Amazônia 

Ambiental 

04/02 Tesouro banca 87% da aposentadoria do servidor Economia 

05/02 Anistia e Dirceu tem apoio no Planalto 
Nota (Vida & - planeta em perigo): EU quer regra 
ambiental em acordos comerciais 

Política 

06/02 BC compra mais dólares, mas não detém nova queda Economia 

07/02 Lula vai segurar verbas do orçamento, mas livra o PAC Política 

08/02 EUA querem novo papel do Brasil na AL Internacional 

09/02 Anac entra em alerta para evitar caos aéreo no carnaval  Cotidiano 

10/02 Congresso apresenta 684 emendas para mudar o PAC Política 

11/02 Projeto nuclear prevê uma nova usina a cada três anos Economia 

12/02 Brasil é campeão em ações trabalhistas Economia 

13/02 Governo vai congelar R$ 19 bi de gastos Economia 

14/02 Senado proíbe o bloqueio de verbas para segurança Metrópole 

15/02 Câmara amplia rigor para crime hediondo Política 

16/02 Governo congela R$ 8 bi do orçamento na área social  
Nota (Vida& - alerta): Água: escassez vai afetar 1,8 bilhão 
de pessoas 

Economia 

17/02 „Vão tentar punir até o feto‟, diz Lula   Política 

18/02 PIB do interior de São Paulo já supera o do Chile Economia 

19/02 Em arrastão de carnaval, MST faz 12 invasões Cotidiano 

20/02 Petrobrás pode fazer plataformas no exterior Economia 

21/02 Contas de 8 estados estouram limite fiscal 
Nota (Vida & - aquecimento global): EU faz acordo para 
eduzir emissão de gases para 2020 

Política 
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22/02 Terror faz novo ataque químico em Bagdá Internacional 

23/02 Irá acelerou programa nuclear, afirma ONU Internacional 

24/02 Compra de dólares pelo BC bate recorde Economia 

25/02 Bush planeja lançar a Opep do etanol no Brasil 
Foto legenda (Vida&- Amazônia): Amazônia: o garimpo 
verde 

Internacional 

26/02 Servidores federais terão fundo de previdência único Economia 

27/02 Lula cede para Uruguai não rachar MERCOSUL Política 

28/02 China derruba mercados mundiais  
Nota (Vida & - mudanças climáticas): Brasil prepara plano 
contra aquecimento 

Internacional  

 
Março – 2007 

01/03 Brasil cresce só 2,9% bem abaixo da média mundial Economia  

02/03 Sucesso blinda equipe econômica, diz Lula 
Nota: Rio São Francisco [Artigo] 

Economia 

03/03 Bovespa perde mais de R$ 70 bi em três dias 
Nota: Em 77 anos temperatura subiu até 2,6° em SP [Vida 
&/ Clima] 
Nota: Clima em perigo [Estadinho/Aquecimento Global] 
 

Economia 

04/03 Brasil terá uma nova usina de álcool por mês até 2012 Economia 

05/03 China eleva orçamento  de defesa  em 17,8% Economia 

06/03 China decide crescer menos e bolsas sofrem novo abalo  Economia 

07/03 Estatismo de Chávez só traz mais miséria, diz Bush  Internacional 

08/03 Brasil recebe Bush, mas recusa oposição a Chávez  Internacional 

09/03 Lula insistirá com Bush na queda de barreira ao etanol Internacional 

10/03 Lula e Bush assinam acordo do etanol e pedem avanço na 
OMC 
Nota: Zonas de preservação vão receber obras do PAC 
[Vida &/Ambiente] 

Internacional 

11/03 Brasil começa a colher a maior safra de cana da história Economia 

12/03 Turbulência ameaça PIB da América Latina, alertam BCs Economia 

13/03 Nova rede pública de TV custará R$ 250 mil Política 

14/03 EUA provocam nova onda de baixa nas bolsas  Economia 

15/03 PMDB leva Agricultura e fica com cinco ministérios Política 

16/03 Novo plano cria „provinha‟ para avaliar alfabetização Pesquisa 

17/03 China admite propriedade privada 
Nota: Chuva de 3 horas traz caos a SP [Metrópole/Clima] 

Internacional 

18/03 Gasto do governo triplica em 20 anos e trava crescimento Economia 

19/03 Petrobrás anuncia hoje compra da Ipiranga Economia 

20/03 TCU acusa Infraero por licitações e gastos ilegais Economia 

21/03 PMDB ajuda o governo a engavetar CPI do Apagão Política 

22/03 PIB revisto é maior, mas investimento cai 
Chamada para o [Caderno Especial]: Dia Mundial da Água 

Economia  

23/03 Câmara acerta aumento salarial e liberação de gasto Política 

24/03 Arrastão da polícia faz mais de 2 mil prisões 
Nota: Ibama libera a transposição do São Francisco 
[Nacional/Meio Ambiente]  

Metrópole  
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25/03 Boa gestão no ensino vale mais que verbas, diz estudo   

26/03 Receita mantém 1 milhão de contribuintes na malha fina Economia 

27/03 Cumbica ficou um mês com sistema de pouso inoperante  Metrópole 

28/03 Lula volta a dar prazo para o fim do caos aéreo Metrópole 

29/03 Base do governo luta para manter traição partidária  Política 

30/03 STF libera CPI do apagão Política 

31/03 Controladores se amotinam, param vôos e governo cede Metrópole 

 
 
Abril de 2007 

01/04 Acordo desgasta militares e caos continua nos 
aeroportos 
Nota: Amazônia está longe da meta acertada com a 
ONU (Vida& -Desenvolvimento Urbano) 

Metrópole 

02/04 Controle de vôo passa logo para área civil Metrópole 

03/04 Lula se explica a comando e tenta conter crise militar  Política 

04/04 Lula atende comandantes e enquadra controladores 
Nota: Aquecimento vai extinguir espécies (Vida & - 
Clima) 

Política 

05/04 Governo adianta para controlar CPI do Apagão 
Nota: Maravilhas em risco de extinção (Vida &- 
Biodiversidade) 

Política 

06/04 Dólar barato exige indústria mais eficiente, diz Jorge Economia 

07/04 Escassez de água pode atingir 1 bilhão de 
pessoas, prevê ONU 

Ambiental 

08/04 Empresas substituem governo e investem R$ 4 bi nos 
portos 
Chamada: Clima assusta crianças (Vida &- 
Aquecimento Global: Projeção) 

Economia 

09/04 FAT deverá garantir dívidas do Agronegócio  Economia 

10/04 Governo demite na Infraero para esvaziar CPI do 
Apagão 

Política 

11/04 Cresce aprovação de Lula, apesar das crises 
Nota: Propriedade justa, ecológica e viável (Agrícola – 
Agricultura sustentável) 

Política 

12/04 FAB insiste em manter os militares no controle aéreo Política 

13/04 Governo prepara a unificação de impostos  Política 

14/04 Juízes e bicheiros são presos em ação contra máfia do 
jogo 

Metrópole 

15/04 Faltas de servidores custam R$ 290 milhões por ano a 
SP 

Pesquisa 

16/04 PF vai atrás de conexões da máfia dos caça-níqueis Polícia 

17/04 Atirador mata 32 nos EUA Internacional 

18/04 Guerra nas favelas do Rio deixa 19 mortos Polícia 

19/04 Polícia identifica contas da máfia do jogo no exterior  Polícia 

20/04 Máfia tenta sacar R$ 4 milhões e tem contas 
bloqueadas  

Polícia 

21/04 Polícia estoura máfia da venda de sentenças em SP Polícia 

22/04 Importações superam US$ 100 bi Economia 
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23/04 Deputados têm gastos extras R$ 11 milhões em 2 
meses  

Política 

24/04 Governo vai elevar limite do endividamento de Estados Política 

25/04 Ibama será dividido em dois para facilitar o PAC Politica 

26/04 Por 11 a 0, Supremo manada instalar a CPI do Apagão Política 

27/04 Segurança terá PAC, com aumento para policiais Política 

28/04 Mantega ataca juro exagerado e tarifa de bancos 
Nota: 1 em cada 3 veículos de SP polui em excesso 
(Metrópole – Ambiente)  

Economia 

29/04 Infra-estrutura ainda é risco para investidores  Economia 

30/04 Aquecimento global ainda pode ser freado Ambiental  

 
Maio de 2007 

01/05 Para legalizar centrais, governo quer repassar 10% do 
imposto sindical 

Economia 

02/05 Centrais poupam lula e fazem  

03/05 Relatório da ONU pedirá que países adotem etanol Ambiental 

04/05 Governo corta juro para imóveis e saneamento  

05/05 Evitar caos do aquecimento global custa pouco, 
diz ONU  

Ambiental 

06/05 Decisão sobre bingos emperra no congresso   

07/05 Sarkozy vence e promete mudança  Internacional 

08/05 Petrobrás dá ultimato à Bolívia   

09/05 Vaticano apela à democracia na América Latina   Internacional  

10/05 Bento XVI condena aborto e faz defesa da família 
tradicional 

Cotidiano 

11/05 Papa prega a castidade e quer jovens como pastores Cotidiano 

12/05 Papa critica ganância  Cotidiano 

13/05 Papa quer igreja voltada para luta contra as drogas Cotidiano 

14/05 Na despedida, Papa prega mais fé e menos ideologia Cotidiano 

15/05 Sem Petrobrás, Bolívia faz acerto com Chávez  Economia 

16/05 Dólar cai a R$ 1,98 e governo pode socorrer empresas   

17/05 Avaliação do Brasil melhora e dólar desaba, apesar do 
BC   

 

18/05 Policia prende 46 envolvidos em máfia de obras 
publicas  

Policia 

19/05 Justiça bloqueia bens da máfia das obras públicas  Policia 

20/05 Dólar baixo muda mapa agrícola e anima Região Sul  Economia 

21/05 PF investiga Rondeau, suspeito de ligação com máfia 
de obras  

Policia 

22/05 Escândalo das obras deve derrubar ministro de Lula   Política 

23/05 Escândalo derruba ministro Política 

24/05 Maia cobiçava verbas de seis obras do PAC  Política 

25/05 Ministério vai apurar se PF cometeu abuso na 
operação  

Política 

26/05 Ligação com lobista leva Renan ao conselho de ética  Política 

27/05 Custo indireto da corrupção chega a R$ 1,5 bilhão por 
ano 

Política 

28/05 Congresso reage e propõe mudar regras do Política 
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Orçamento 

29/05 Renan se defende no Senado advogado contesta 
versão  

Política 

30/05 Renan admite não ter provas e será investigado Política 

31/05 Receita devasta contas de 60 envolvidos no escândalo   Política 

 
Junho  

01/06 Serra cede e muda decreto, mas USP mantém 
protesto  

Cotidiano 

02/06 Valor das empresas na bolsa já passa de US$ 1 trilhão  Economia  

03/06 Orçamento está nas mãos de financiados e 
empreiteiras  

Economia 

04/06 Punição no judiciário cresce depois do controle externo Política 

05/06 PF prende 77 e realiza busca ate na casa de irmão de 
Lula  

Polícia  

06/06 Lula defende irmão indiciado pela policia  Política 

07/06 Igreja lança ofensiva para conquistar fiéis na AL   Cotidiano 

08/06 Lula rejeita pressões para cortar emissão de poluentes  Política 

09/06 Interlocutor advertiu Vavá em nome de Lula, revela 
gravação   

Política 

10/06 Partidos de ultra-esquerda controlam invasão da USP  Cotidiano 

11/06 PF concentra inquérito em compadre de Lula  Polícia 

12/06 MEC aperta cerco sobre as piores faculdades  Pesquisa 

13/06 Pacote para exportador tem R$ 1 bi de dinheiro público   

14/06 Economia cresce abaixo da expectativa do governo  Economia 

15/06 Lula manda cortar ponto de funcionário publico em 
greve  

Política 

16/06 Lista de propina da máfia do jogo inclui 84 delegacias  Polícia 

17/06 Policia de SP afasta 20 suspeitos de corrupção   Policia 

18/06 Projeto cria regras duras para greve do servidor Política 

19/06 Renan exigiu pagar pensão „por fora‟, afirma advogado  Política 

20/06 Aliados abandonam Renan e cresce pressão por 
renúncia   

Política 

21/06 Novo apagão se agrava e FAB pune controlador  

22/06 Países ricos culpam Brasil e índia por fracasso na 
OMC  

 

23/06 FAB afasta 14 sargentos e baixa plano contra apagão   

24/06 Países ricos pedem volta ao diálogo na OMC   Internacional  

25/06 Atentado a bomba mata 6 soldados da ONU no Líbano  Internacional  

26/06 País decide ampliar programa nuclear  

27/06 Crise na base aliada derruba cúpula do Conselho de 
Ética  

Política 

28/06 Operação no Rio deixa 19 mortos Polícia 

29/06 Lula e ministros saem em defesa de Renan  Política 

30/06 Londres desarma ataques de terror Internacional  

 
Julho   

01/07 Angra 3 marca fim dos anos de energia farta e barata Economia  

02/07 Emergentes já poluem tanto quantos ricos  Ambiental 
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03/07 Escolas têm déficit de 246 mil professores  Pesquisa 

04/07 Chávez ataca e dá ultimato ao MERCOSUL  Internacional  

05/07 Senado manobra para evitar cassação e Roriz 
renuncia  

Política 

06/07 Justiça condena só 1% das autoridades processadas  Pesquisa 

07/07 Falta de gás pára 300 indústrias argentinas  Internacional 

08/07 Desvio de verba destinada a ONGs chega a R$ 1,5 
bilhão  

Cotidiano 

09/07 Ofensiva das centrais pedirá aumento real  Economia 

10/07 Depois de 2 anos, sai licença para usinas do Rio 
Madeira 

Economia  

11/07 PF estoura esquema de corrupção na Petrobrás  Policia  

12/07 Escândalo deixa Renan sem apoio para liderar sessão  Política 

13/07 Bolívia reclama das usinas no Rio Madeira  Internacional 

14/07 Um show na abertura Esportes 

15/07 Um em cada seis paulistanos vive em favela Pesquisa 

16/07 Pais esta entre os 3 mais caros para investimento Pesquisa 

17/07 Lobby europeu articula veto à carne brasileira  Economia  

18/07 176 mortos na maior tragédia aérea do País  Cotidiano 

19/07 Mortos passam de 190 e MP pede interdição de 
Congonhas 

Cotidiano  

20/07 Airbus da TAM voava com defeito no ferio 
aerodinâmico  

Cotidiano 

21/07 São Paulo terá 3º aeroporto e congonhas, menos vôos  Cotidiano 

22/07 Sistema aéreo falha de novo e caos volta aos 
aeroportos 

Cotidiano 

23/07 FAB conclui que pane em Manaus foi barbeiragem  Cotidiano  

24/07 Chuva e medo paralisam Congonhas e ampliam caos  Cotidiano 

25/07 Caos se agrava e governo proíbe venda de passagem Cotidiano 

26/07 Jobim assume a Defesa e critica falta de comando Política 

27/07 Filas serão o preço de mais segurança, avisa Jobim  Política 

28/07 Governo articula renúncia de toda a Anac Política 

29/07 Custo do funcionalismo já leva 40% dos tributos Economia 

30/07 Cumbica também já opera no limite  Cotidiano 

31/07 Promessa de governo para 3º aeroporto só dura 10 
dias 

Política  

 
Agosto  

01/08 Adiada a reforma, Cumbica terá operação tapa 
buraco  

Cotidiano  

02/08 FAB ainda apura se falha foi do piloto ou do Airbus  Cotidiano 

03/08 PF prende nova máfia que agia nos correios  Policia  

04/08 TRT condena greve e Serra anuncia demissões no 
Metrô  

Cotidiano 

05/08 Só 11% das estradas do País são asfaltadas  Pesquisa  

06/08 Infraero tem excesso de assessores sem concurso  Cotidiano  

07/08 STF abre inquérito para investigar contas de Renan  Política  

08/08 Supremo quebra sigilos de Renan  Política 

09/08 Jobim quer avião menos lotado e multas maiores Política  
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10/08 Europa e EUA socorrem mercados com US$ 154 bi  Internacional  

11/08 Países ricos ampliam ajuda para conter crise  Economia  

12/08 Diretora da Anac pressionou contra ordem do 
governo 

Política 

13/08 Diretora da Anac terá de depor em duas CPIs  Política  

14/08 Congresso vai votar leis que efetivam 260 mil 
servidores  

Política 

15/08 Crise no mercado se agrava e faz dólar encostar em 
R$ 2 

Economia  

16/08 Dólar vai a R$ 2,03 e Lula diz que crise não afeta o 
Brasil  

Economia  

17/08 Bolsa chega a cair 8,8% em dia de pânico nos 
mercados  

Economia 

18/08 Queda de juros nos EUA reduz turbulência  Economia  

19/08 Crise já faz governo temer freada no crescimento  Economia  

20/08 Crise derruba preço de matérias-primas  Economia  

21/08 MP acusa mensaleiros em novo processo Política  

22/08 Pericia da PF complica estratégia de Renan  Política  

23/08 Tendência do STF é abrir ação contra os mensaleiros    Política 

24/08 Anac sabia do risco de avião „varar‟ pista de 
Congonhas  

Política 

25/08 Mensalão já tem 19 réus  Política  

26/08 “Nem se o povo pedir serei candidato em 2010” Política  

27/08 Construção civil agora avança para o interior  Cotidiano  

28/08 José Dirceu vira réu no STF por corrupção ativa  Política 

29/08 STF vai julgar „quadrilha‟ que operou no 1º mandato 
de Lula  

Política  

30/08 Procurador já tem novas provas contra mensaleiros  Política  

31/08 Lula engorda programas sociais com R$ 4,7 bilhões  Política  

 
Setembro  

01/09 Carga de tributos será ainda maior em 2008 Economia  

02/09 Lula pede apoio do PT aos réus do mensalão  Política  

03/09 Brasil inicia ofensiva comercial na Ásia  Economia  

04/09 Governo federal quer criar mais 29 mil cargos Política 

05/09 Surto de dengue aumenta 45% Ambiental  

06/09 Conselho pede cassação e Renan avalia renúncia   Política 

07/09 Inflação oficial dobra com alta de alimentos  Economia  

08/09 Risco de recessão nos EUA abala mercados globais  Internacional 

09/09 Sonegação de impostos equivale a 30% do PIB Economia  

10/09 China reclama da burocracia brasileira  Internacional  

11/09 Bancos centrais criam frente global anticrise  Economia  

12/09 Em segredo, Senado decide hoje futuro político de 
Renan  

Política  

13/09 Renan escapa da cassação com ameaças e a ajuda 
do Planalto  

Política 

14/09 Senado pressiona , mas Renan resiste a se licenciar 
do cargo   

Política  

15/09 Renda do trabalhador cresce 7,2%  Pesquisa  
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16/09 Lançamento de poluentes em SP cresce 5% ao 
ano 

Ambiental  

17/09 Governo admite ceder para aprovar CPMF  Política 

18/09 Blitez prende 52 PMs ligados a traficantes  Policia  

19/09 EUA cortam juro para conter crise  Internacional  

20/09 Lula entrega cargos, libera verbas e CPMF é 
aprovada  

Política  

21/09 Chávez acusa Congresso brasileiro de submissão  Internacional  

22/09 Governo alicia oposição na guerra para aprovar 
CPMF  

Política  

23/09  R$ 88,7 bi entram na economia ate o Natal  Economia  

24/09 Seguro-desemprego: gasto federal sobe 17,3% ao 
ano 

Política  

25/09 Bolsa recupera perdas da crise  Economia  

26/09 Lula diz na ONU que o etanol não produz fome   Ambiental  

27/09 Pela CPMF, PMDB leva diretoria da Petrobrás  Política  

28/09 Investidor estrangeiro puxa recorde na Bolsa  Economia  

29/09 Aumento de delgados é bomba fiscal nos Estados Economia  

30/09 Brasil perde R$ 3 bilhões em um ano de crise aérea   Economia  

 
Outubro  

01/10 Mais de 60 vôos são desviados de Congonhas a partir 
de hoje 

Cotidiano  

02/10 Sem-teto executam ações em 14 Estados  Cotidiano  

03/10 Saúde perde R$ 3,1 bi em projeto com aval do 
Governo  

Cotidiano  

04/10 Relator vai denunciar 25 por corrupção na Infraero  Policia  

05/10 STF decide pela fidelidade e barra trocas de partido  Política  

06/10 Sem regras para cassar, TSE teme impunidade  Política  

07/10 Em troca da CPMF, aliados vão controlar R$ 686 
bilhões  

Política  

08/10 Lula gasta mais que FHC com terceirizados  Política  

09/10 Renan investiga contas de todos os senadores  Política  

10/10 Espanhóis dominam leilão de estradas  Cotidiano 

11/10 TCU vai pedir investigação dos preços de pedágios  Cotidiano 

12/10 Renan não resiste e pede licença Política 

13/10 Luta ambiental dá a Gore e à ONU o Nobel da Paz  Ambiental 

14/10 Ciência avança mais no interior de São Paulo   Pesquisa 

15/10 São Paulo vai construir 44 presídios no interior até 
2010 

Cotidiano 

16/10 Desmatamento cresce e faz governo rever planos Ambiental  

17/10 Gigante da informática é acusada de 8 crimes  Policia  

18/10 Governo negocia alíquota menor e isenção de CPMF  Política 

19/10 Atentado mata 126 no Paquistão  Internacional  

20/10 Quadrilha é presa em golpe de R$ bilhão contra o BB Policia  

21/10 Derrubada de floresta na fronteira cresce 600% Ambiental 

22/10 China tira do Brasil o mercado americano   Internacional  

23/10 Remessa de lucros piora contas externas  Economia 

24/10 Juro bancário aumenta com freada do Copom Economia  
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25/10 Lula diz a empresários que carga fiscal será mantida  Política 

26/10 STF veta privilégio em greve do funcionalismo  Política 

27/10 Ações da Bovespa sobem 52% no dia do lançamento Economia  

28/10 Investidores estrangeiros agitam bolsa com R$ 40 bi Economia 

29/10 Cristina Kirchner vence na Argentina Internacional  

30/10 Governo amplia uso do FGTS  Política 

31/10 Petrobrás corta gás para postos e fabricas  Cotidiano  

 
 
 
 
 
Novembro  

1/11 Apagão aéreo dura mais cinco meses, admite Jobim   Cotidiano  

2/11 Petrobrás quer alta de até 30% no gás para distribuidor  Cotidiano 

3/11 Rentabilidade das empresas é a maior da década  Economia  

4/11 Empresas driblam restrição a Congonhas  Cotidiano  

5/11 Jatinho atinge casas e mata oito Cotidiano 

6/11 Lula negocia com Bolívia a volta de investimento em 
gás  

Economia  

7/11 Evo impõe regras para negociar gás com o Brasil  Internacional  

8/11 Grupo armado reprime protesto na Venezuela  Internacional  

9/11 Descoberta da Petrobrás deve aumentar reservas em 
50% 

Economia  

10/11 Novas regras tiram múltis do leilão do petróleo   Economia 

11/11 Brasil enfrentará mais 4 anos de escassez de gás  Cotidiano  

12/11 Crise tira até US$ 60 bi dos bancos americanos Internacional  

13/11 PF prende gangue que fraudava obras no NE  Policia  

14/11 Governo libera verbas e faz comissão aprovar CPMF  Política 

15/11 Conselho pede que senadores cassem Renan  Política 

16/11 Jobim defende projeto do submarino nuclear  Política 

17/11 Planalto firma pacto com Renan pela CPMF  Política 

18/11 Remédio vira droga mais usada pelos jovens  Pesquisa  

19/11 Crediário em ate 99 meses amplia acesso a carro zero Economia 

20/11 Projeto de reforma tributária sai ate dia 30, promete 
Lula 

Política 

21/11 Expansão econômica dos EUA será menor Economia 

22/11 Comissão aprova a entrada da Venezuela no 
MERCOSUL  

Internacional  

23/11 Denuncia do mensalão tucano derruba ministro de Lula Política 

24/11 Cai número de alunos da rede publica na FUVEST  Cotidiano 

25/11 Com 17% já devastados, Amazônia ainda 
compensa todo CO2 do País  

Ambiental  

26/11 Nova carta boliviana causa confrontos e mais mortes  Internacional 

27/11 Sucre fica sem governo e amplia caos na Bolívia Internacional 

28/11 Leilão de novas áreas de petróleo levanta R$ 2,1 bi  Economia 

29/11 Investimento estrangeiro no Brasil vai chegar a US$ 35 
bi 

Economia 

30/11 Quem teme a CPMF é sonegador, diz Lula  Política 
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Dezembro  

1/12 Plano de Jobim encarece vôos em São Paulo  Política  

2/12 Brasil terá falta de controlador aéreo ate 2010 Cotidiano 

3/12 Referendo aumenta poderes de Chávez  Internacional 

4/12 Oposição derrota Chávez e apela por conciliação  Internacional 

5/12 Renan deixa cargo e escapa da cassação  Política 

6/12 Governo teme derrota e adia votação da CPMF  Política 

7/12 Governo limita tarifas cobradas pelos bancos  Economia 

8/12 MEC promete merenda e transporte no ensino médio  Cotidiano 

9/12 Brasil é o 2º país com mais empresas na bolsa de NY  Economia 

10/12 Terremoto deixa 1 morto, fere 6 e destrói casa em 
MG   

Ambiental  

11/12 Odebrecht derruba tarifa e vence leilão do Madeira  Economia  

12/12 Atentado da AL-Qaeda mata 62 na Argélia  Internacional  

13/12 Senadores acabam com a CPMF  Política 

14/12 Sem CPMF, governo promete conter gastos nos três 
poderes  

Política 

15/12 Mantega quer uma nova CPMF  Política 

16/12 EUA atacam acordo para combater aquecimento  Ambiental  

17/12 Lula adverte Mantega e diz que novo imposto não está 
definido   

Política  

18/12 Lula prevê investimentos de US$ 1 bilhão na Bolívia  Economia  

19/12 Leilão de novo celular tem ágil superior a 200%  Economia  

20/12 Governo promete não subir impostos e vence no 
Senado 

Política  

21/12 Ladrões voltam ao MASP e roubam telas milionárias  Polícia  

22/12 Descontada a CPMF, arrecadação sobe R$ 20 bi Economia  

23/12 R$ 102 bilhões da CPMF mudaram pouco a saúde  Economia  

24/12 BNDES dará mais crédito para energia e logística   Cotidiano  

25/12 Importação cresce 34% e supera previsão do governo  Economia  

26/12 Incêndio no HC deixa ate 4 mil sem atendimento   Cotidiano  

27/12 Estado só gastou 17,8% da verba para obras do HC  Cotidiano 

28/12 Terror mata Benazir Bhutto e violência toma Paquistão   Internacional  

29/12 Sem CPMF, governo anuncia regra para fiscalizar 
cheques 

Economia  

30/12 PAC tem R$ 13,3 bi para obras em 2008  Economia  

31/12 Aos 19, filho de Benazir será líder da oposição  Internacional  

 

 

 

ANEXO 3 
 
Relação de manchetes do jornal Folha S. Paulo – Janeiro a Dezembro de 

2007 
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JANEIRO 

  

0101 Novo Mandato de Lula começa com governo provisório POLÍTICA 

0201 Lula promete acelerar crescimento POLÍTICA 

0301 Cabral quer forças armadas nas ruas INTERNACIONAL 

0401 19 estados anunciam cortes de gastos POLÍTICA 

0501 Anac vai exigir que áreas tenham aviões de reserva POLÍTICA 

0601 Chuvas matam 28 no Rio e SP AMBIENTAL 

0701 Desinteresse afasta mais estudante que pressão de trabalhar PESQUISA 

0801 Ensino Superior tem a maior inadimplência desde 2002 PESQUISA 

0901 Chávez vai nacionlizar energa e tele INTERNACIONAL 

1001 PMDB vai apoiar Chinaglia para presidir câmara POLÍTICA 

1101 Socialismo ou Morte, diz Chavez na posse INTERNACIONAL 

1201 Maioria rejeita plano de Bush para o Iraque INTERNACIONAL 

1301 Desastre no metrô abre cratera em SP COTIDIANO 

1401 Soterrados em metrô  COTIDIANO 

1501 Resgate localiza van nos escombros COTIDIANO 

1601 Dois corpos são achados na cratera COTIDIANO 

1701 Bombeiros retiram 2º corpo da cratera COTIDIANO 

1801 Corpo de motorista é retirado da cratera COTIDIANO 

1901 Resgate corta van e retira 2 corpos COTIDIANO 

2001 Países menores do Mercosul exigem tratamento especial INTERNACIONAL 

2101 Metrô optou por método mais arriscado COTIDIANO 

2201 Lula quer vender ações de bancos para financiar FAC POLÍTICA 

2301 Plano de Lula é criticado por empresários POLÍTICA 

2401 Plano vai mudar para atingir governadores POLÍTICA 

2501 Dividido, BC reduz queda dos juros ECONOMIA 

2601 Dilma afirma que PAC é “dinheiro público na veia” POLÍTICA 

2701  Défict da Presidência é política social, diz Lula POLÍTICA 

2801 Indústria começa ano em ritmo lento ECONOMIA 

2901 Fiscal da linha 4 é acusado de ligação com empreitada POLÍCIA 

3001 Estados querem R$13bi para apoiar planos de Lula POLÍTICA  

3101 Governo define concessões aos Estados POLÍTICA 

 

FEVEREIRO 

 

0102 Governistas fazem megabloco na Câmara POLÍTICA 

0202 Chinaglia é novo presidente da Câmara POLÍTICA 

0302 Cientistas prevêem futuro sombrio para a Terra AMBIENTAL 

0402 Importação reduz crescimento do País ECONOMIA 

0502 Serviços sobem mais que a inflação ECONOMIA 

0602 Regra do teto infla salários nos Estados POLÍTICA 

0702 EUA querem parceria estratégia no etanol INTERNACIONAL  

0802 Educação do país piora em 10 anos PESQUISA 

0902 Brasil deixa de exportar mais para ricos ECONOMIA 

1002 Laudo do acidente em metrô sairá em agosto COTIDIANO  

1102 Empresas áreas concentram vôos em menos cidades ECONOMIA  
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1202 Déficit do INSS piora até em conta nova ECONOMIA 

1302 Senado retoma debate sobre maioridade penal POLÍTICA 

1402 Governistas tentam adiar debate sobre maioridade penal  POLÍTICA 

1502 Câmara dificulta saída de preso da cadeia POLÍTICA 

1602 Câmara dobra pena para uso de menor em crime POLÍTICA 

1702 Atraso nos aeroportos do país afeta 38% dos vôos COTIDIANO 

1802 Fitas revelam erros na queda de avião COTIDIANO 

1902 Carnaval (Sem Manchete) COTIDIANO 

2002 Eleição fez crescer gasto do Planalto com viagens POLÍTICA 

2102 Carnaval (Sem Manchete)COTIDIANO 

2202 Empresa menor toma 50% do crédito ECONOMIA 

2302 Emprego fica estagnado mas renda cresce 4,7%  PESQUISA 

2402 Compra recorde do BC não faz dólar subir ECONOMIA 

2502 Benefícios sociais afastam trabalhador de emprego formal ECONOMIA 

2602 União quer acabar com as metas de assentados  POLÍTICA 

2702 Lula oferece vantagens e Uruguai fica no Mercosul INTERNACIONAL 

2802 China derruba bolsas no mundo INTERNACIONAL 

 

MARÇO 

 

 

0103 PIB de Lula empata com o de FHC POLÍTICA 

0203 Incerteza sobre China e EUA deixam mercados instáveis INTERNACIONAL 

0303 Governo quer impedir greve em setor essencial POLÍTICA 

0403 Brasil e EUA vão usar álcool como moeda de troca INTERNACIONAL 

0503 Todas as escolas de SP tem nota abaixo de 50 PESQUISA 

0603 Bush lança pacote de ajuda anti-Chávez INTERNACIONAL 

0703 Governo corta rendimento da poupança POLÍTICA 

0803 Divergências precedem visita de Bush INTERNACIONAL 

0903 Lula ataca protecionismo dos EUA INTERNACIONAL 

1003 Lula cobra de Bush mais investimento em vez de só ajuda INTERNACIONAL 

1103 Sem investir Brasil pode perder liderança no álcool ECONOMIA 

1203 Rentabilidade dos bancos bate recorde ECONOMIA 

1303 Lula diz ao PT que não tem pressa na reforma SP POLÍTICA 

1403 2º casamento é uma praga diz Papa INTERNACIONAL 

1503 PMDB passa de 2 para 5 ministérios na reforma POLÍTICA 

1603 Qualidade do emprego piora no país PESQUISA 

1703 Chuva causa trânsito recorde em São Paulo AMBIENTAL 

1803 Após denúncia, primeiro ministro do PMDB desiste POLÍTICA 

1903 Ipiranga é vendida à Petrobras por US$4 bi ECONOMIA 

2003 FGTS pode render menos que inflação ECONOMIA 

2103 Ministério libera R$2,4bi sem avaliação POLÍTICA 

2203 Novo cálculo eleva números do PIB ECONOMIA  

2303 Deputados querem elevar salários e facilitar gastos POLÍTICA 

2403 Polícia „mostra força‟ com megaoperação POLÍCIA 

2503 Violência passa desemprego como principal preocupação PESQUISA 

2603 Governo de Serra tem aprovação de 39% POLÍTICA 

2703 Burocracia deixa 330 mil sem receber bolsa-família COTIDIANO 
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2803 TSE decide que mandato de deputado é do partido POLÍTICA 

2903 Gol compra Varig por US$330 milhões ECONOMIA 

3003 TV pública não será chapa branca, diz Lula POLÍTICA  

3103 Motim de controladores pára o aeroporto e governo cede  COTIDIANO 

 

ABRIL 

 

0104 Após motim, Aeronáutica rejeita gerir controladores do tráfego aéreo 
COTIDIANO 

0204 FAB abandona controle de tráfego áereo COTIDIANO 

0304 Lula, agora, acha motim „irresponsável‟ COTIDIANO 

0404 Governo só negocia depois da Páscoa COTIDIANO 

0504 Para Lula, crise área está resolvida COTIDIANO 

0604 Controladores pedem “perdão” à sociedade COTIDIANO 

0704 Mudanças climáticas vão afetar mais os mais pobres AMBIENTAL  

0804 Entidade alertou Lula de falha no controle aéreo COTIDIANO 

0904 Nova Lei concede benefício a acusado de crime ediondo COTIDIANO 

1004 Risco país e Bolsa batem recorde, dólar recua mais ECONOMIA  

1104 Vereadores se concedem pacote de benefícios em SP POLÍTICA 

1204 Anvisa vai limitar publicidade de cerveja COTIDIANO 

1304 Governo e oposicionistas negociam o fim da reeleição POLÍTICA 

1404 PF prende juízes delegados e bicheiros POLÍCIA 

1504 Gasto da União com terceirizados sobe 75% na gestão de Lula POLÍTICA 

1604 Contra CPI, Lula manda PF investigar Infraero POLÍCIA 

1704 Atirador mata 32 pessoas nos EUA INTERNACIONAL 

1804 Guerra de traficantes deixa 19 mortos no Rio POLÍCIA 

1904 Máfia do jogo também subornava políticos POLÍCIA 

2004 Polícia fecha cerco a bingos de SP POLÍCIA 

2104 Ação da PF investiga venda de sentenças POLÍCIA 

2204 Grampos indicam venda de sentenças POLÍCIA 

2304 Supremo dá 15 dias para ministro se defender POLÍTICA 

2404 Lula é recordista em publcidade POLÍTICA 

2504 Escola que melhorar terá mais dinheiro do governo COTIDIANO 

2604 STF manda instalar CPI do apagão aéreo na Câmara POLÍTICA 

2704 Comissão de senadores reduz maioridade penal COTIDIANO 

2804 Gasto da União com pessoal cresce mais que investimento ECONOMIA 

2904 Cortadores de cana tem vida útil menor que a dos escravos PESQUISA 

3004 Morre Otávio Frias de Oliveira,94 / País não corrige falhas no controle aéreo  
COTIDIANO  

 

MAIO 

 

0105 Otávio Frias é sepultado / Mais de 11mil bolsas do Prouni não são usadas 
COTIDIANO 

0205 Chavéz e Morales avançam na estatização da energia INTERNACIONAL 

0305 BC triplica compra de dólares neste ano ECONOMIA 

0405 Fazer oposição não é papel de governadores, diz Serra POLÍTICA 

0505 Lula quebra patente e ameaça laboratórios COTIDIANO 

0605 97% dos brasileiros crêem em Deus PESQUISA 
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0705 França elege presidente conservador INTERNACIONAL  

0805 Metade do PAC está lenta, mostra balanço do governo ECONOMIA 

0905 Governo e Igreja polemizam sobre aborto COTIDIANO 

1005 Papa defende excomunhão de políticos pró-aborto COTIDIANO 

1105 Papa pede a Lula vantagens para a Igreja Católica no país COTIDIANO 

1205 Papa ataca mídia, „seitas‟ e divórcio COTIDIANO 

1305 Tráfico deve explicação à Deus, diz Papa COTIDIANO 

1405 Papa critica capitalismo e marxismo COTIDIANO 

1505 Infraero fará auditoria sobre Congonhas COTIDIANO 

1605 Dólar fecha abaixo de R$2 ECONOMIA 

1705 BC intervém, mas não segura dólar ECONOMIA 

1805 PF prende 46 acusados de corrupção POLICIA 

1905 Acusados de desviar verbas movimentaram R$170 mi POLICIA 

2005 Gautama é suspeita em licitação de R$1,6 bi  POLICIA 

2105 União ganha R$33 bi com mais imposto e juro menor ECONOMIA 

2205 Ministro de Lula decide pedir afastamento POLÍTICA 

2305 Escândalo derruba ministro de Lula  POLÍTICA 

2405 Mauá decreta intervenção em empresa da Gautama POLICIA 

2505 Governo reconhece excessos da PF POLÍTICA 

2605 Acusação complica situação de Renan POLÍTICA 

2705 Lobby da Gautama atuava em ao menos 6 ministérios POLÍTICA 

2805  

2905 Renan se defende, mas não prova que dinheiro era seu POLÍTICA 

3005 Invetigado por vazamento, número 2 da PF é afastado POLICIA 

3105 STF decide que só União autoriza bingos COTIDIANO 

 

JUNHO 

 

0106 Só 1,6% dos cursos privados, tem nota máxima em prova PESQUISA 

0206 Venezuela impede protesto da oposição INTERNACIONAL 

0306 Falta de infra-estrutura freia crescimento ECONOMIA 

0406 Com classes C e D, planos de saúde crescem 30% COTIDIANO 

0506 Operação da PF atinge irmão de Lula POLICIA 

0606 Lula defende irmão mas apóia operação da PF POLICIA 

0706 Conselho de ética do Senado decide processar Renan POLÍTICA 

0806 Lula defende direito de Chávez de fechar TV INTERNACIONAL 

0906 Irmão usava nome de Lula para obter dinheiro, diz PF POLICIA 

1006 „BNDES Paulista‟ terá mais de R$3bi para empréstimos ECONOMIA 

1106 Compadre de Lula diz a PF que sabia de grampo POLICIA 

1206 Aliados querem dispensar depoimento no caso Renan POLÍTICA 

1306 Lula diz duvidar que irmão seja lobista POLÍTICA  

1406 Gastos da família puxa alta do PIB ECONOMIA 

1506 Ação policial prende mais de 2.500 em SP POLÍCIA 

1606 Após acusações, Senado adia decisão sobre Renan POLÍTICA 

1706 Auditoria aponta falhas em contratos do governo federal POLÍTICA 

1806 Governo paga para tirar córneas que vão para o lixo COTIDIANO 

1906 Relator sai; Senado volta a adiar votação sobre Renan POLÍTICA 

2006 Pressão contra Renan aumenta no Congresso POLÍTICA 
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2106 Laudo da PF complica situação de Renan POLÍTICA 

2206 Aeronáutica vê sabotagem e Planalto autoriza prisões COTIDIANO 

2306 FAB afasta 14 líderes de controladores COTIDIANO 

2406 Governo amplia negócios com empresas investigadas POLÍCIA 

2506 Gasto com cada família assentada é de R$ 31mil COTIDIANO 

2606 Governo quer facilitar uso da pílula do dia seguinte COTIDIANO 

2706 Presidente do Conselho de Ética renuncia POLÍTICA 

2806 Ação policial mata ao menos 19 no Rio POLÍCIA 

2906 Entidas acusam polícia de abusos em ação no Rio COTIDIANO 

3006 Polícia de Londres diz ter encontrado dois carros-bomba INTERNACIONAL 

 

JULHO 

 

0107 Isenção fiscal dobra na gestão Lula e TCU quer mais controle ECONOMIA  

0207 PF prende 4 por dia em operações do governo Lula POLICIA 

0307 Processo contra Renan no Senado volta à estaca zero POLÍTICA 

0407 Governos e empresas entram em atrito sobre crise aérea COTIDIANO 

0507 Roriz renuncia ao Senado para evitar risco de cassação POLÍTICA 

0607 Conselho investiga patrimônio de Renan POLÍTICA  

0707 Plano da Anac para crise poupa companhias aéreas COTIDIANO  

0807 Distribuição da verba do Pac privilegia prefeituras do PT POLÍTICA 

0907 A cada hora 7 jovens são presos no país PESQUISA 

1007 Conselho de Ética anula relatório do caso Renan POLÍTICA 

1107 Ação contra fraude prende 3 executivos da Petrobrás POLICIA 

1207 Investigada no caso Petrobrás foi a sexta maior doadora ao PT POLÍTICA  

1307 Governo quer regras do setor provado para funcionalismo COTIDIANO 

1407 TCU planeja investigação de contratos da Petrobrás COTIDIANO 

1507 Milionários detêm riqueza equivalente a meio PIB do país ECONOMIA 

1607 Brasil vence Copa América, ganha ouro no Pan e é imbatível no vôlei 
ESPORTE 

1707 Lula se „diz triste‟ com vaias no Pan COTIDIANO 

1807 Airbus da TAM com 176 atravessa via, bate e explode em Congonhas 
COTIDIANO  

1907 Mortes de tragédia chegam a 192; agora, chuva fechará Congonhas 
COTIDIANO 

2007 Avião da TAM falha na frenagem COTIDIANO 

2107 Governo limita uso de Congonhas COTIDIANO 

2207 Paulistano defende Congonhas, mas com mudanças COTIDIANO 

2307 Pista de Congonhas sob suspeitas reabre amanhã  COTIDIANO  

2407 Empresas evitam Congonhas e caos piora COTIDIANO 

2507 Anac veta venda de bilhetes de Congonhas COTIDIANO 

2607 Quando viajo entrego a Deus, diz Lula COTIDIANO  

2707 Mercados caem; risco-país sobe 21% ECONOMIA 

2807 Comando da Anac articula renúncia COTIDIANO 

2907 Governo e Congresso decidem reduzir o poder das agências POLÍTICA 

3007 Mudanças de vôo testa capacidade de Cumbica COTIDIANO 

3107 Para Infraero, 2ª pista de Cumbica, não é confiável COTIDIANO 

 

AGOSTO 
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0108 Caixa-preta indica erro de piloto COTIDIANO  

0208 Falha ocorreu dois segundos antes do pouso COTIDIANO 

0308 Lula compara crise aérea à metástase COTIDIANO 

0408 Nove dias depois de assumir, Jobim troca comando da Infraero POLÍTICA 

0508 Crise aérea e acidente não afetam aprovação de Lula POLÍTICA 

0608 Ex-chefe da Infraero vê erros da Airbus e da TAM COTIDIANO  

0708 Procuradoria pede inquérito contra Renan POLÍTICA 

0808 Supremo quebra sigilo fiscal de Renan POLÍTICA 

0908 Planalto libera verbas para votar CPMF POLÍTICA 

1008 Bolsas caem no mundo e BCs agem para conter crise ECONOMIA 

1108 Bcs voltam a agir, mas Bolsas ainda caem ECONOMIA 

1208 Alckmin lidera disputa pela prefeitura POLÍTICA  

1308 Elite do serviço público tem até 80% de aumento ECONOMIA 

1408 BCs injetam mais US$ 72bi e os mercados tem trégua ECONOMIA 

1508 Turbulência volta e dólar sobe a R$ 1,98 ECONOMIA 

1608 Bolsa cai mais 3,19%; dólar passa de R$2 ECONOMIA 

1708 Após cair 8,8%, Bolsa fecha em -2,6% ECONOMIA  

Terremoto no Peru mata 450 e fere 1500 INTERNACIONAL 

1808 EUA ajudam bancos e acalmam Bolsas ECONOMIA  

1908 Crise diminui otimismo e ameaça investimentos ECONOMIA 

2008 ?? 

2108 Procuradores acusam 37 de desvios no mensalão POLÍTICA 

2208 STF começa julgamento do mensalão POLÍTICA 

2308 Mensalão usou dinheiro público, diz procurador POLÍTICA 

2408 Relator ataca 1ª denúncia do mensalão POLÍTICA 

2508 Gushiken e Valério viram réus; Dirceu escapa de uma acusação POLÍTICA 

2608 Brasil vira paraíso de megatraficante COTIDIANO  

2708 Governo multiplica por 8 a criação de cargos POLÍTICA 

2808 Dirceu, Genoino e Delúbio viram réus do mensalão POLÍTICA 

2908 Mensalão tem 40 réus; Dirceu foi comandante supremo, diz relator POLÍTICA 

3008 Supremo votou com a faca no pescoço, afirma Lewandowski  POLÍTICA 

3108 Ministros do Supremo negam pressão POLÍTICA 

 

SETEMBRO 

 

0109 Governo planeja gastar 54% a mais com Defesa POLÍTICA 

0209 Lula pede ao PT a defesa dos réus do mensalão POLÍTICA 

0309 Crescem os casos de alcoolismo entre as mulheres PESQUISA 

0409 Saldo comercial cai 22% com importação recorde ECONOMIA 

0509 Aumento da cesta básica chega a 10% em um mês ECONOMIA 

0609 Conselho recomenda cassar Renan POLÍTICA 

0709 Planalto trabalha para salvar Renan POLÍTICA 

0809 Temor de recessão nos EUA aumenta e derruba mercados INTERNACIONAL 

0909 Metade do país não faz exercício, revela pesquisa PESQUISA 

1009 Ensino a distância se sai melhor em exame PESQUISA 

1109 Tráfico atira em trem com ministros COTIDIANO 

1209 Maioria diz que vota pela cassação de Renan hoje POLÍTICA 
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1309 Senadores absolvem Renan POLÍTICA  

1409 Renan diz que fica na presidência POLÍTICA 

1509 Renda média sobe, mas ainda é inferior a de 96 PESQUISA 

1609 Cacciola é preso em Mônaco; governo pedirá extradição INTERNACIONAL 

1709 Aliados buscam relator pró-Renan POLÍTICA 

1809 52 PMs são presos, acusados de ligação com tráfico no RJ POLÍCIA 

1909 EUA reduzem juros e animam Bolsas INTERNACIONAL  

2009 Sem CPMF não dá pra governar país, diz Lula POLÍTICA 

2109 Dilma promete canteiro de obras em ano eleitoral POLÍTICA 

2209 Investimento estrangeiro cresce 161% ECONOMIA 

2309 69% dos fumantes tentaram parar e não conseguiram PESQUISA 

2409 Renda em SP sobe abaixo da média do resto do país ECONOMIA 

2509 Bolsa sobe, bate recorde e volta ao nível pré-crise ECONOMIA 

2609 Walfrido afirma inocência e diz que fica no ministério POLÍTICA 

2709 Provas do valerioduto são muito boas, diz procurador POLÍTICA 

2809 Investidor externo faz Bolsa bater novo recorde ECONOMIA 

2909 Mulheres chefiam quase 1/3 das famílias do Brasil PESQUISA 

3009 Valerioduto de MG pagou juiz eleitoral, afirma PF POLÍTICA 

 

OUTUBRO 

 

0110 Aluno acaba 2º grau, mas sabe como o de 8ª série PESQUISA 

0210 Aeronautica admite erros e indicia 5 por acidente da Gol COTIDIANO 

0310 Lula condiciona nomeações à CPMF POLÍTICA 

0410 Câmara prepara reação a decisão do STF POLÍTICA 

0510 Relatores do STF divergem sobre fidelidade POLÍTICA 

0610 Lula defende aumento da arrecadação POLÍTICA 

0710 Datafolha revela novo perfil da família brasileira PESQUISA  

0810 Governos perdem mais de R$ 240 mi com obras paradas COTIDIANO 

0910 Oposição entra com ação contra Renan POLÍTICA 

1010 Espanhóis vencem leilão de estradas ECONOMIA 

1110 Santander compra Real e passa Itaú ECONOMIA 

         Acidentes em sequeência matam 27 em SC COTIDIANO 

1210 Sob pressão Renan se licencia POLÍTICA  

1310 Al Gore e comitê da ONU ganham o Nobel da Paz AMBIENTAL  

1410 Lula não descarta concorrer em 2014 POLÍTICA 

1510 Professor do Acre ganha mais que o de São Paulo PESQUISA 

1610 Remessa de lucro triplica sob Lula ECONOMIA 

1710 PF prende 40 acusados de fraude em favor de múlti POLÍCIA 

1810 Após 2 anos BC pára corte de juros ECONOMIA  

1910 Senado aprova 6 meses de licensa maternidade ECONOMIA 

2010 Pessimismo nos EUA derruba bolsas ECONOMIA 

2110 Grampos revelam detalhes da fraude atribuída à Cisco POLÍCIA  

2210 Estrangeiro lucra o dobro com dívida do governo ECONOMIA 

2310 Remessa de lucros maior piora as contas externas ECONOMIA 

2410 PF vai investigar ligação entre PT e Cisco POLÍCIA 

2510 Para Cabral, fertilidade faz da favela „fábrica de marginal‟ COTIDIANO 

2610 STF limita de greve do servidor COTIDIANO  
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2710 Ação da Bovespa sobe 52% na estréia ECONOMIA 

2810 Planato favorece emendas dos candidatos governistas POLÍTICA 

2910 Boca-de-urna indica vitória de Cristina INTERNACIONAL 

3010 Após crise Petrobras vai voltar à Bolivia  INTERNACIONAL 

3110 Copa do Mundo de 2014 será no Brasil ESPORTE 

Lula propõe mais R$4 bi para a saúde POLÍTICA  

 
 
 

 

NOVEMBRO 

 

0111 Cosumo obriga alta do gás diz Petrobrás ECONOMIA 

0211 EUA injetam US$41bi para acalmar os mercados ECONOMIA 

0311 Energia elétrica vai subir prevê agência ECONOMIA 

0411 Um terço do leite não fiscalizado dizem os produtores COTIDIANO 

0511 Jatinho cai sobre casas em SP e mata 8 COTIDIANO 

0611 Jobim põe em dúvida fiscalização aérea COTIDIANO 

0711 PF acusa bancos suíços de remessa ilegal de dólares POLÍCIA 

0811 Sobra emprego qualificado no país PESQUISA 

0911 Petrobrás anuncia megacampo de petróleo ECONOMIA 

1011 Governo quer fatia maior do petróleo ECONOMIA 

1111 Em SP 13% dos professores faltam a cada dia PESQUISA 

1211 Ministérios não seguem os limites para os cargos POLÍTICA 

1311 Governo manobra para tentar prorrogar CPMF POLÍTICA 

1411 Câmara libera verba do PAC no ano eleitoral POLÍTICA 

1511 Lula defende democracia de Chavéz INTERNACIONAL 

1611 SP lidera invasões de sem-terra PESQUISA 

1711 Oferta cai e álcool sobe 9% em duas semanas ECONOMIA 

1811 Cisco usou laranja para doar R$500 mil ao PT, afirma PF POLÍCIA 

1911 Poluição cresce mais que PIB no país AMBIENTAL 

2011 Negros morrem mais por violência; brancos, de doença PESQUISA 

2111 Ciência faz célula-tronco sem embrião PESQUISA 

2211 Incertezas sobre economia dos EUA derrubam Bolsas INTERNACIONAL 

2311 Procurador denuncia esquema de corrupção do PSDB, Walfrido cai POLÍTICA 

2411 Procurador pede investigação sobre secretário de Aécio POLÍTICA 

2511 Empresas de capital aberto têm lucros recordes em 2007 ECONOMIA 

2611 Presa sofre abuso sexual em 5 estados, diz relatório COTIDIANO 

2711 80% dos estádios precisam de reforma nas estruturas ESPORTE 

2811 ONU inclui Brasil no grupo de elite de qualidade de vida PESQUISA 

2911 Investimento estrangeiro é recorde ECONOMIA 

3011 Brasil é um dos piores em Ciências PESQUISA 

 

DEZEMBRO 

 

0112 Tiroteio fere sete e causa pânico na estação Sé POLICIA 

0212 65% rejeitam 3º mandato de Lula POLÍTICA 

0312 Lula diz que povo é sábio ao rejeitar terceiro mandato POLÍTICA 

0412 Venezuela nega mais poder a Chávez INTERNACIONAL 
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0512 Acordo salva Renan pela 2ªvez POLÍTICA 

0612 Ganho de bancos com tarifas aumenta 17% ECONOMIA 

0712 PF prende ex governador de Alagoas POLICIA 

0812 Câmara amplia e encerra rodízio em SP no mesmo dia POLÍTICA 

0912 Alckmin e Marta disputam liderança POLÍTICA 

1012 Terremoto causa 1ª morte no país AMBIENTAL 

1112 Governo adia votação da CPMF com medo de perder POLÍTICA 

1212 Campanha de Garibaldi é investigada POLÍTICA 

1312 Imposto deve subir para compensar CPMF ECONOMIA 

1412 PIB tem maior alta em três anos ECONOMIA 

1512 Sem CPMF, governo estuda cortes de até R$ 18bilhoes POLÍTICA 

1612 Crescimento tira 20 milhoes da classe D/E ECONOMIA 

1712 Lula manda Mantega se acalmar POLÍTICA 

1812 Governo quer mais de R$12bi com aumento de impostos ECONOMIA 

1912 Leilão de celular tem ágio de até 274% ECONOMIA 

2012 STF libera obras no São Francisco AMBIENTAL 

2121 Com pé-de-cabra, grupo furta Masp COTIDIANO 

2212 Segurança do Masp é feita por vigilantes improvisados COTIDIANO 

2312 Mais de 1/3 dos vôos tem problemas COTIDIANO 

2412 Desigualdade escolar supera a de renda PESQUISA 

2512 Brasil lidera gastos com Previdência no mundo ECONOMIA 

2612 Natal tem 78% a mais de mortes nas estatais COTIDIANO  

2712 HC adiou obra em central que pega fogo COTIDIANO 

2812 Atentado mata Benazir Bhutto INTERNACIONAL 

2912 Sem CPMF, Receita aperta fiscalização nos bancos ECONOMIA 

3012 Cai número de formados na universidade pública PESQUISA  

3112 Tributação bate recorde e ultrapassa 36% do PIB ECONOMIA 

 
 


