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Julgamento do Mensalão e Eleições:
destaques de setembro
Seguindo a tendência dos últimos meses, o Julgamento do Mensalão e as Eleições
Municipais foram os protagonistas do noticiário de setembro. Às vésperas das Eleições, a
disputa eleitoral manteve a liderança, com 25% das notícias analisadas. Nos últimos cinco
meses, somente a CPMI do Cachoeira teve tamanho destaque, no mês de maio, logo
após a instalação dos trabalhos da comissão (30% das notícias analisadas). As reuniões
da CPMI do Cachoeira ficaram suspensas em setembro, o que pode ser retratado no
baixo percentual de notícias analisadas no relatório, somente 2% do total naquele mês.
Já o Mensalão e os Projetos Legislativos dividiram com o tema Eleicões a maior fatia da
cobertura da imprensa: cada tema somando 17% do noticiário reunido para compor o
relatório de mídia. O forte crescimento das notícias relacionadas ao Mensalão é resultado
do início, em 2 de agosto, do julgamento da Ação Penal 470 pela STF.

Gráfico 1 – Tema central da notícia

Fonte: DataSenado/Análise da Mídia

As prioridades da mídia acabaram por ocasionar estagnação no noticiário dos Projetos
Legislativos, o que já vem ocorrendo gradualmente desde maio. Ainda assim, o tema
Projetos Legislativos segue sendo pauta considerável do noticiário. Em setembro, o tema
foi responsável por 17% das notícias. Entre os projetos, foi pauta a revisão salarial dos
servidores do Judiciário Federal, a aprovação da medida provisória do novo Código
Florestal, a aprovação do projeto que autoriza a criação de lojas francas (”duty free”), a
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aprovação do projeto de lei que torna crime hediondo o desvio de verba da educação ou
da saúde e a aprovação do projeto de lei que torna mais severa a punição para a
participação ou patrocínio a milícias.

Em setembro, 243 notícias foram classificadas no tema Outros, distribuídas em diversos
assuntos como a indicação do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Teori Albino
Zavascki, para o Supremo Tribunal Federal (STF), na vaga de Cezar Peluso; a troca de
comando no Ministério da Cultura, que passou para a senadora Marta Suplicy no lugar de
Ana de Holanda e ainda a onda de greves no serviço público federal.
Enquanto Eleições e Mensalão são os principais temas do noticiário, é do Governo
Federal o notável destaque individual. Nos últimos meses, o Poder Executivo repetiu a
média: 22% do noticiário analisado. Além do protagonismo constante da presidente Dilma
Roussef, as mudanças ministeriais também colaboraram para as atenções sobre o Poder
Executivo. O Poder Judiciário também alcançou expressivo número como instituição
principal da notícia, com 18% do noticiário analisado, sendo o Mensalão responsável por
boa parte desse percentual. No cruzamento de informações, 71,9% das notícias
analisadas sobre o Judiciário tiveram como tema da notícia o Mensalão.
Gráfico 02 – Instituição central da notícia

Fonte: DataSenado/Análise da Mídia
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Senadores: Projetos Legislativos,
Eleições e Reforma do Código Penal
No mês de setembro, Senadores foram personagens centrais em 23% das notícias sobre
projetos legislativos, que dividiu espaço com as matérias relacionadas à eleição (12%) e à
reforma do Código Penal (16%).
Tabela 01 – Personagem Central x Tema Central da notícia
Tema central

Personagem Central

Reforma Projetos
Política
Leg.

Outros

Eleição

Senadores

23,2%

11,5%

12,2%

Deputados Federais

15,2%

1,6%

3,9%

Senadores e Deputados

1,6%

2,1%

1,7%

Ministros de Estado

8,0%

16,5%

3,9%

José Sarney

4,8%

1,6%

16,0%

16,5%

Dilma Roussef
Marco Maia

4,8%

Sem personagem

5,6%

5,3%

100,0%

20,0%

43,6%

,8%

1,2%

100,0%

100,0%

100,0%

Outros Personagens
Ayres Britto
Total

Irreg.

23,1%

15,4%

Exploração CPMI do
do Pré-Sal Cachoeira

Reforma
do
Mensalão
Código
Penal

Total

7,1%

8,3%

16,7%

4,1%

12,2%

7,1%

41,7%

8,3%

5,0%

6,4%

14,3%

25,0%

2,5%

2,5%

7,1%

16,7%

8,6%
1,4%

7,2%

7,1%

,8%

10,4%

7,1%

2,5%

1,4%

,8%

3,2%
53,3%

7,1%

8,3%

61,5%

42,9%

16,7%

58,3%

83,5%
,8%

,7%

100,0% 100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

71,3%

Fonte: DataSenado/Análise da Mídia
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Do volume de notícias selecionadas para análise em setembro, como era de se esperar, o
maior contingente tinha parlamentares como seus personagens principais (152 notícias).
Destas, a maior parte trazia um enfoque neutro. O segundo maior volume de notícias
analisadas trazia a Presidente Dilma como personagem central. O forte destaque sobre
os Ministros de Estado se deve a saída de Ana Holanda do Ministério da Cultura, sendo o
comando assumido pela senadora Marta Suplicy.
Gráfico 3 – Personagem Central da Notícia, em setembro.

Fonte: DataSenado/Análise da Mídia

As notícias selecionadas para elaboração do relatório de análise da mídia, como de
hábito, foram extraídas do clipping do Senado Federal. O conjunto de jornais oferece uma
amostra representativa da imprensa escrita brasileira, inclusive no campo da cobertura
econômica. O material priorizou as notícias com registros da presença do Congresso
Nacional nos temas acompanhados, com ênfase para as notas que fizeram referências a
senadores.
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