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RESUMO 

Esta monografia pretende identificar qual a relação existente entre os valores-notícia e 

os valores humanos da psicologia social, a partir da análise de 124 notícias coletadas na 

semana construída entre 25 de abril e 19 de junho de 2014, no portal Estadão e no site 

Fala Barreiras. Utilizamos com premissa a ideia de que o jornalismo é um produto 

social e que os indivíduos, sejam eles jornalistas ou não, atribuem noticiabilidade aos 

acontecimentos. A partir destas proposições e dos resultados obtidos na análise, 

sugerimos que essa interseção entre jornalistas e não profissionais da área existe por 

causa dos valores humanos, aqueles fatores que guiam nossas avaliações acerca do 

nosso comportamento e do comportamento do outro diante das situações.  

Palavras-chave: critérios de noticiabilidade, valor-notícia, notícia, valores humanos, 

psicologia social 

 

 

ABSTRACT 

This research pretends to identify which relation exists between news values and human 

values, from social psychology, by analizing 124 news captured in a constructed week 

between april 25th and june 19th in 2014, on Estadão and on Fala Barreiras. We used as 

a premise the idea of journalism as a social product and that anyone, journalist or no-

jornalist, assign newsworthiness to events. With these proposes and results obtained 

with analysis, we suggest that this intersection between journalists and people who are 

not professionals of this area, exists because of humans values, those factors which 

guide our avaliations about their own behaviors and the behavior of other people against 

any situation. 

Key-words: newsworthiness, news values, news, human values, social psychology   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os estudos em jornalismo que tratam da noticiabilidade abordam o tema de forma 

similar e mecânica, restringido a listas de valores-notícia que foram identificados em 

determinados corpus a partir de uma lista anteriormente proposta por um determinado 

autor, a partir da análise de outro corpus. Este ciclo chamou a nossa atenção no Núcleo 

de Estudos em Jornalismo, grupo de pesquisa do qual a autora deste trabalho faz parte, e 

nos motivou buscar a outra perspectiva para estudar a noticiabilidade. Outro incômodo 

que também deu origem a esta pesquisa veio da prática de mercado, onde os 

acontecimentos a serem noticiados não são selecionados seguindo à risca tais listas, 

estas com dez a doze valores-notícia ensinados sala de aula. 

A experiência de estágio nos jornais A Tarde e Correio*, além do site Bahia 

Notícias, fez perceber que editores e repórteres não justificam, em sua reunião de pauta, 

que determinados acontecimentos e enquadramentos são escolhidos por causa da 

proeminência, da tragédia, do conflito ou da justiça (SILVA, 2014), por exemplo. Por 

vezes, inclusive, são ditas frases como “dar ao leitor o que ele quer ver” ou “se colocar 

no lugar do leitor” no momento de selecionar a notícia. A identificação do que é notícia 

sem que seja necessário recorrer aos manuais de jornalismo também é percebida por 

não-jornalistas, haja vista a participação ativa do público que propõe pautas aos veículos 

de comunicação, seja por causa da violência, seja por falta de condições básicas de 

sobrevivência, ou até mesmo para enaltecer algum indivíduo que tenha agido 

honestamente ou tenha uma história de sucesso para contar.  

Diante dos fatos expostos ficou o questionamento sobre o que poderia motivar 

essa percepção do que pode ser notícia. Como poderia o jornalista saber o que seu leitor 

quer ler e, por vezes, acertar? Como poderia o cidadão comum, que sequer passou pela 

escola de jornalismo, sugerir pautas que são acatadas pelos jornalistas por, sim, possuir 

noticiabilidade? O estudo dos valores humanos da psicologia social surgiu, assim, como 

uma perspectiva a ser considerada, já que eles guiam o modo como avaliamos o nosso 

comportamento e o dos outros diante de uma situação (SCHWARTZ & BILSKY, 

1990). Com um corpus variado, composto por 124 notícias do portal Estadão (veículo 

digital do Grupo Estado) e o site Fala Barreiras (regional do interior baiano), coletadas 
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numa semana construída entre 25 de abril e 19 de junho de 2014, temos neste trabalho o 

objetivo de verificar se existe relação entre os valores-notícia e os valores humanos. 

Este estudo aposta em um ponto de interseção entre o que tem valor para o jornalista 

humano e para o humano leitor, porque considerarmos que o jornalismo é produto de 

processos sociais e constitutivos de uma sociedade, na construção e transmissão da 

cultura, nas relações econômicas, nas formas de ação política e nas transformações 

tecnológicas (FRANCISCATO, 2014).  

Este trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro desenvolve conceitos 

acerca dos critérios de noticiabilidade a partir dos estudos que já foram produzidos na 

academia. No capítulo seguinte explicamos o que é a psicologia social e como se deu o 

desenvolvimento da área, até chegarmos aos valores humanos – parte interessada nesta 

monografia. A análise do corpus segue no terceiro capítulo, que está dividido em 

Corpus, momento no qual listamos as características do material de análise; Os veículos 

de comunicação, em que apresentamos características do Estadão e do Fala Barreiras, e 

aproveitamos para reforçar a relação do portal com a proximidade; Metodologia, 

quando descrevemos o modo como chegamos aos resultados; e Discussão dos 

resultados, parte em que são expostos os componentes da análise, por exemplo, a 

frequência de valores-notícia e valores humanos combinados. A conclusão obtida dos 

dados analisados é apresentada no último capítulo.  

 

2. CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

 

A analogia usada por Galtung & Ruge (1965) para explicar o conceito de 

noticiabilidade é pertinente e ainda válida 50 anos depois. O mundo é um enorme set de 

difusão em larga escala, onde todo mundo emite sinais sobre alguma coisa todo tempo, 

no entanto, não existe espaço, tempo e mão de obra para dar conta de tamanha produção 

de conteúdo. Por isso o jornalismo trabalha com a noticiabilidade para escolher quais 

acontecimentos são capazes de se tornar notícia, esta definida como o relato de uma 

série de fatos a partir do seu fato mais importante, e este de seu aspecto mais importante 

(LAGE, 2001). Essa escolha está condicionada ao contexto histórico e cultural no qual o 

acontecimento ocorre e no qual está o sujeito observador, ou seja, o jornalista 

(ALSINA, 2009), mas também possui características. O autor cita duas: variação 
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perceptível do ecossistema ou do entorno, haja vista a existência de um ambiente com 

normas estabelecidas - o que nos permite perceber quando é gerada variação -; e 

imprevisibilidade por parte do ocupante do ecossistema, ou seja, o quanto o indivíduo 

não é capaz de prever a variação que pode ser produzida no ecossistema. “O 

acontecimento jornalístico é toda a variação comunicada do ecossistema, através da qual 

seus sujeitos podem se sentir implicados” (ALSINA, 2009). É válido mencionar aqui 

que a interpretação da noticiabilidade é um constructo de ordem eminentemente 

cognitiva (SHOEMAKER & COHEN, citados por SILVA, 2014, p.74)
1
, que sempre 

dirá respeito a julgamentos individuais, de jornalistas ou não, acerca de acontecimentos 

do mundo fenomênico. 

Lippmann (2010) sugeriu a existência de valores que norteavam a produção 

jornalística já em 1922, antes mesmo de os primeiros estudos acerca do tema ganharem 

força. O sociólogo identificou clareza, surpresa, proximidade geográfica, impacto e 

conflito pessoal como ‘valores informativos’ 
2
ao jornalismo da época. Para ajudar na 

seleção de tais acontecimentos, observamos nas pesquisas a criação de listas com os 

chamados critérios de noticiabilidade e valores-notícia. Vale destacar que é consenso na 

área que todo o processo produtivo da notícia sofre influência da noticiabilidade, seja na 

seleção do fato noticiado, quais características do acontecimento o tornam noticiável ao 

ponto de necessitar de recursos multimídia, quais espaços ocuparão na publicação, 

inclusive, a hierarquização das informações, como o próprio Lage destaca ao explicar o 

que é o lead clássico.  

 

[...] 1) aquele ordenado segundo o princípio da precedência da notação mais 

interessante; 2) aquele constituído (estruturalmente ou na forma manifesta) 

de um único período, ocupando de três a cinco linhas datilografadas de 72 

toques por linha (em casos excepcionais, dependendo do ritmo fono1ógico e 

sintático, um pouco mais ou menos do que isto); 3) aquele constituído, pelo 

menos em nível de concepção, de uma única oração principal, isto é, de uma 

proposição declarativa cujos termos podem ser palavras isoladas, locuções ou 

orações subordinadas (substantivas, adjetivas, circunstanciais). (LAGE, 2001, 

p. 49-50) 

 

                                                           
1
 SILVA, Marcos Paulo Da. Seleção noticiosa, critérios de noticiabilidade e valores-notícia. In.: SILVA, 

Gislene; SILVA, Marcos Paulo da; FERNANDES, Mario Luiz (Orgs). Critérios de noticiabilidade: Problemas 
conceituais e aplicações. Florianópolis: Insular, 2014. cap. 4. 
2
 Este foi o primeiro termo utilizado, em 1922, para se referir ao que conhecemos hoje por valor-notícia. 
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Pensar noticiabilidade em todo processo produtivo requer a observação de que, 

além da presença constante nas etapas jornalísticas, os valores-notícia também reforçam 

a noticiabilidade de um acontecimento conforme o acúmulo de valores. Ou seja, um 

acontecimento X que envolva uma pessoa proeminente, no mesmo espaço geográfico e 

que implique na rotina de um número amplo de pessoas, certamente terá mais 

noticiabilidade do que o acontecimento Y que se torne notícia apenas por ser capaz de 

despertar o interesse do público, como propuseram Galtung & Ruge em artigo seminal, 

um dos mais lidos em todo o mundo e considerado fundador dos estudos de valores-

notícia (HARCUP & O’NEIL, citados por SEIXAS & BORGES, 2015, p. 3): “[...] 

Quanto mais o evento satisfizer os eventos mencionados, mais chances terá de se tornar 

notícia”
3
. Os autores noruegueses sugerem doze fatores de noticiabilidade identificados 

em notícias internacionais publicadas nos jornais locais e ainda hoje utilizados como 

referência nos estudos de critérios: frequência (relacionado ao veículo), amplitude, 

clareza, proximidade cultural, consonância, inesperado, continuidade, composição, 

nações de elite, pessoas de elite, personificação e negativismo. Apesar de Galtung & 

Ruge entenderem tais atributos como “fatores”, consideramos importante fazer uma 

distinção dos termos que utilizaremos neste trabalho. Utilizaremos critérios de 

noticiabilidade para tratar de valores extrínsecos ao acontecimento, tudo aquilo que não 

for característico do fato, por exemplo, critérios relativos ao produto, ao público e à 

concorrência (WOLF, 2012). É importante lembrar que essa divisão já foi feita por 

Wolf e reafirmada por Gislene Silva no Brasil. Àqueles atributos do acontecimento, 

chamados por Wolf e Traquina (2005) de valores substantivos, também o serão assim 

referenciados neste estudo. 

A divisão dos critérios conforme propõe Wolf é similar àquela adotada por 

Traquina (2005), neste caso com as terminologias “valores de seleção” e “valores de 

construção” – também numa tentativa de reforçar que há influência da noticiabilidade 

em todas as etapas de construção da notícia. Embora seja citado com ressalvas na 

academia, por seu trabalho ser considerado manual e difícil de discutir por se tratar de 

sistematização, Traquina é um autor ainda utilizado com frequência nos cursos de 

jornalismo e sua didática permite que vejamos mais claramente como e quais são os 

valores-notícia, embora pareça um pouco confusa inicialmente. O português propõe 

uma subdivisão dos valores de seleção, chamada de critérios contextuais – referentes à 

                                                           
3
 T.A.: "[...] The more events satisfy the criteria mentioned, the more likely that they will be registered as 

news” (GALTUNG & RUGE, 1965). 
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condições de produção da notícia, por exemplo, disponibilidade e concorrência - e 

critérios substantivos – estes que nos interessam no presente estudo. São os valores 

substantivos que concernem ao objeto da notícia, enumerados por Traquina como: 

morte, notoriedade, proximidade (geográfica e cultural), relevância, novidade, tempo 

(dividido em atualidade, data comemorativa e duração na imprensa), notabilidade 

(podendo ser aquilo que é tangível, fora do normal, insólito, falha, excesso ou escassez), 

inesperado, conflito\controvérsia e infração. Wolf (2012) é mais conciso e analítico ao 

considerar que os acontecimentos se tornam noticiáveis ou por serem importantes ou 

interessantes, conforme: grau e nível hierárquico daqueles envolvidos no 

acontecimento; impacto sobre a nação e o interesse nacional; quantidade de pessoas que 

o acontecimento envolve ou pode vir a envolver; e relevância e significatividade do 

acontecimento em decorrência da sua evolução futura.  

Quem também reconhece a bipolaridade importância e interesse é Lage (2001), ao 

lembrar que a seleção e ordenamento dos dados devem seguir essa consideração. A 

transformação de um acontecimento em fato noticiável está condicionada a seis itens 

destacados pelo autor e observados em avaliações empíricas, variáveis segundo a ordem 

de interesses de classe ou grupo dominante. São eles: proximidade, variável conforme 

trocas comerciais e trocas culturais; atualidade, fatos que sejam próximos ao tempo 

presente ou se revestem dessa característica; identificação social, representa divisão de 

classes e acontece de baixo para cima na pirâmide social; intensidade, em relação aos 

números - seja de pessoas envolvidas ou atingidas pelo acontecimento -; ineditismo, ou 

a raridade do acontecimento, por ser inevitável, provável, improvável e de extrema 

improbabilidade; e identificação humana, ocorre dentro da pirâmide social, por 

motivações protetivas e por semelhanças. 

Silva (2014) cita os autores já mencionados aqui neste trabalho em um esforço 

que a autora fez para elaborar uma nova tabela operacional da noticiabilidade. O 

diferencial em relação aos demais trabalhos já publicados foi estabelecer atributos 

conceituados como macro-valores-notícia, espécie de pré-requisitos para qualquer 

seleção noticiosa e precursores dos demais valores, chamados micro-valores-notícia. 

São eles atualidade (ou novidade), importância, interesse, negativismo, 

imprevisibilidade, coletividade e repercussão. 
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Ser um fato atual ou um acontecimento portador de algum dado novo é o 

princípio primeiro do jornalismo. Quanto à importância e ao interesse, o tema 

remete imediatamente á clássica separação entre hard news e o soft news / 

fait divers [...] Sugere-se ainda separar da elaboração de um elenco 

operacional de valores-notícia outros macro-valores-notícia: negativismo 

(negatividade) X otimismo (positividade), coletividade X individualidade e 

ainda a imprevisão (imprevisibilidade) X previsão 

(previsibilidade/continuidade). Esses macro-valores regem os demais, os 

micro-valores-notícia. (SILVA, 2014, p. 63) 

 

Silva sugere, portanto, uma tabela com doze categorias de valor-notícia, alguns 

com dicas do que poderia representá-los e defini-los, entre parênteses. São eles: impacto 

(número de pessoas envolvidas no fato e pelo fato, grandes quantias), proeminência 

(notoriedade, celebridade, posição hierárquica, elite, sucesso/herói), conflito (guerra, 

rivalidade, disputa, briga, greve, reivindicação), tragédia/drama (catástrofe, acidente, 

risco de morte, morte, violência/crime, suspense, emoção, interesse humano), 

proximidade (geográfica, cultural), raridade (incomum, original, inusitado), surpresa 

(inesperado), governo (interesse nacional, decisões e medidas, inaugurações, eleições, 

viagens, pronunciamentos), polêmica (controvérsia, escândalo), justiça (julgamentos, 

denúncias, investigações, apreensões, decisões judiciais, crimes), 

entretenimento\curiosidade (aventura, divertimento, esporte, comemoração) e 

conhecimento\cultura (descobertas, invenções, pesquisas, progresso, atividades e 

valores culturais, religião). Reconhecemos o esforço da autora quanto ao estado da arte 

feito para elaboração do quadro, haja vista a riqueza de informações e proposições, no 

entanto, tivemos certa dificuldade em compreender como é explicada a classificação de 

cada valor-notícia, logo, de que forma poderíamos pensar noticiabilidade a partir desta 

proposta. É válido esclarecer que não reproduzimos neste trabalho os quadros e listas de 

valores-notícia porque não é nossa intenção reforçá-los. 

O conceito de noticiabilidade proposto por Franciscato (2014) foi o que 

consideramos adequado para atingirmos o objetivo deste trabalho, além de também 

criticarmos a eficácia de listas pré-estabelecidas para pensar a noticiabilidade 

jornalística, listas estas que se baseiam no evento externo ou nas notícias (encaradas 

aqui como um recorte do real) ou no ato de selecionar como um procedimento 

rotinizado, baseado em regras padronizadas e internalizadas pelo jornalista 

(FRANCISCATO, 2014, p. 92). O autor sustenta que o jornalismo, no entanto, é 

produto de processos sociais com formas específicas de instituições e são constitutivos 

de uma sociedade, seja na construção e transmissão da cultura, seja nas relações 
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econômicas, seja nas formas de ação política ou até mesmo quanto às transformações 

tecnológicas. Disso Franciscato conclui que o jornalismo é produto do ambiente social 

no qual está inserido e recorre à teoria construcionista para defender seu ponto de vista, 

segundo a qual as notícias são resultado de uma construção linguística, organizacional, 

social e cultural (SOUSA, 2002). 

Na análise proposta por este trabalho de conclusão de curso, levaremos em conta 

as cinco dimensões de noticiabilidade propostas por Franciscato, por concordarmos com 

a ideia de ver a noticiabilidade como componente de dimensões da experiência humana, 

portanto, construções sociais de modos de vivenciar esta experiência no cotidiano e na 

vida pública (FRANCISCATO, 2014). Tais dimensões são vistas como dois polos pelos 

quais as categorias oscilam, como um pêndulo, portanto, ora em um mais do que em 

outro. A primeira das dimensões citadas pelo autor é atualidade e distanciamento, 

responsável por indicar a noticiabilidade de um acontecimento a partir das suas 

qualidades temporais. “O tempo da notícia é o tempo presente. As notícias não estão 

primariamente relacionadas nem com o passado, nem com o futuro, mas apenas com o 

presente” (FRANCISCATO, 2014). Continuidade e ruptura, mais uma dimensão de 

noticiabilidade, se refere à rotina previsível e ao inusual ou inesperado em relação a essa 

expectativa. O conceito se confunde um pouco com o da dimensão normalidade e 

anormalidade, mas as diferenças ficam mais claras quando Franciscato cita a 

predominância dos marcos culturais. 

 

A anormalidade seria uma forma de ruptura, mas particularmente referida a 

um ambiente de continuidade de hábitos e concepções em que 

predominantemente operam marcos culturais que forneceriam as regras de 

reconhecimento e nomeação dos padrões de normalidade de 

comportamentos, objetos, situações e, em contraste, do que é anormal. [...] 

Esta dualidade é profundamente transpassada por ordens culturais. Em um 

extremo estão aspectos comumente tipificados em critérios de noticiabilidade 

sugerindo uma situação de anormalidade: o extraordinário, o excessivo, o 

inédito, o absurdo ou a inversão em relação ao fluxo dos fatos considerados 

normais (RODRIGUES, 1993, p. 28). Em outro extremo estaria a sua 

negação, o campo das coisas ordinárias ou com um padrão de presumida 

normalidade. (FRANCISCATO, 2014, p. 103) 

 

A dualidade vista em Wolf (2012) de importância e interesse é uma dimensão de 

Franciscato. Para diferenciar um de outro, o autor recorre àquela máxima do que é 

interesse público, por interferir na rotina social, e do que é interesse do público, este 

com caráter mais lúdico do que o primeiro. A importância é identificada em 
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acontecimentos que refletem a organização e gestão social, cujos processos o indivíduo 

deve conhecer para conduzir suas vidas pública e privada; acidentes e tragédias. O autor 

cita Gans (1979) para exemplificar notícias que despertam o interesse do público: 

pessoas agindo ou envolvidas em situações inusuais; inversão de papéis, seja com 

aspecto humorístico ou com mudanças de comportamento; e relatos de pessoas comuns 

que passam por experiências difíceis, capazes de produzir piedade, simpatia ou até 

mesmo admiração do público. Por último vem a dimensão proximidade e distância, 

segundo a qual a localização do jornal seria capaz de determinar quais valores-notícia 

seriam adotados, a partir das relações sociais e culturais construtoras das referências de 

localização do indivíduo (p. 106). Franciscato, no entanto, reforça o caráter cultural da 

proximidade, como já propôs Galtung & Ruge (1965), quando diz que “[...] a 

proximidade não é meramente especial, mas se desdobra em uma teia de relações e 

ações práticas e significativas para um público”.  

Segundo propôs Franciscato, um dos polos possui a qualidade extrema do 

fenômeno, cristalizada na forma de uma categoria ou valor-notícia, enquanto o outro 

polo seria sua negação, tamanho esvaziamento desta qualidade. Após a análise do 

corpus do trabalho, nos permitimos discordar deste modo de ver as dimensões, por 

algumas razões: a rotina previsível sugerida na dimensão continuidade empiricamente 

possui noticiabilidade, por representar a correspondência às expectativas do jornalista 

(por exemplo, notícias sobre trânsito); a atualidade está presente em todas as notícias 

analisadas, logo, não existe a oscilação com o distanciamento do tempo presente, 

inclusive porque acontecimentos passados são retomados com ganchos ou referências à 

atualidade (é o que acontece em casos de notícias sobre condenações por crimes 

cometidos na época da Ditadura Militar); a distância, um polo da dimensão 

proximidade, não foi identificado como determinante na seleção de uma notícia, já que 

um acontecimento precisa causar identificação ao público para ser noticiado. “[...] o 

homem se interessa principalmente pelo que lhe está próximo” (LAGE, 2001). 

Percebemos a necessidade de separar a dimensão proximidade em geográfica 

(LIPPMANN, 2010) e cultural (GALTUNG & RUGE, 1965), por percebermos a 

necessidade de diferenciar qual relação de proximidade de determinados 

acontecimentos justificavam sua publicação. Uma última observação acerca do trabalho 

elaborado por Franciscato é a falta de uma dimensão que desse conta da importância do 

indivíduo como determinante na noticiabilidade de um acontecimento, algo que 
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reconhecemos como presente na atividade jornalística. Citamos aqui os autores mais 

importantes nos estudos de valores-notícia, dada sua presença em disciplinas dos cursos 

de jornalismo e nas pesquisas acadêmicas, mas reconhecemos que o campo fora 

explorado por um número maior de autores. 

 

3. PSICOLOGIA SOCIAL 

 

A Psicologia Social é um dos pilares deste trabalho, na medida em que engloba a 

cognição social e, por conseguinte os valores humanos. Duas publicações marcaram em 

1908 a Psicologia Social moderna e criaram duas vertentes para a área: uma sociológica, 

com Psicologia Social: Uma Resenha e Um Livro Texto, Edward Ross, e uma 

psicológica, com Uma Introdução à Psicologia Social, William McDougall. Ainda na 

primeira metade do século XX, foi esta última que se estabeleceu como tendência 

predominante na América do Norte (FERREIRA, 2010). A partir dos anos 1920, os 

temas centrais à psicologia social psicológica foram mudando conforme seus autores 

principais. Na segunda década do século XX, predominaram os estudos de atitude e 

percepção de pessoa, com Carl Hovland e sua equipe (HOVLAND, JANIS & KELLEY, 

1953); Muzar Sheriff (1936) e Kurt Lewin (LEWIN, LIPPITTI & WHITE, 1939) 

estudam a influência do contexto social e dos grupos, o que dez anos depois influenciou 

Solomon Asch (1946) a analisar os processos que levam os indivíduos a se 

conformarem com as normas do grupo para realizar julgamentos, independentemente de 

estarem certos ou não (FERREIRA, 2010). Já em 1954, Leon Festinger, influenciado 

pelo trabalho de Lewin, propôs a ideia dos  processos de comparação social, em que 

defende a necessidade de as pessoas avaliarem suas habilidades e opiniões, por meio de 

comparações entre seus semelhantes. Três anos depois, Festinger introduziu a teoria da 

dissonância cognitiva, segundo a qual as pessoas têm necessidade de equilibrar suas 

atitudes e ações. Foi essa a teoria uma das responsáveis pelo desenvolvimento dos 

estudos da psicologia social psicológica nas décadas seguintes, considerando a 

perspectiva cognitivista. Por conta do trabalho de Festinger, a cognição social passou a 

ser o principal tema de investigação na psicologia social psicológica nos anos 1980 e 

continua até hoje, desta vez dividindo atenção com os temas atitudes e processos 

grupais (FERREIRA, 2010).  
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A este trabalho interessa destrinchar o conceito de cognição social, por se 

assemelhar ao que Schwartz, Struch & Bilsky (1990) sugerem aos valores humanos: 

“Valores são critérios relativamente estáveis que as pessoas utilizam para avaliar seus 

próprios comportamentos e dos outros em qualquer situação”
4
. Ferreira (2010) diz que 

cognição social é a subárea responsável por explicar os modos pelos quais as pessoas 

pensam sobre si mesmas e sobre as coisas, formam impressão acerca de outras pessoas 

ou grupos sociais e explicam comportamentos e eventos [...], se dedica a estudar o 

conteúdo das representações mentais e os mecanismos que se encontram subjacentes ao 

processamento da informação social. Tais informações são representadas sob a forma de 

estruturas mentais, organizadas e estocadas na memória do indivíduo em categorias, a 

partir das informações obtidas no contato com o mundo social (QUINN, MACRAE & 

BODENHAUSE, 2003). É por meio destes esquemas que os protótipos são formados e 

servem para serem requisitados se necessário, em caso de haver o processamento de 

alguma informação social – semelhante à lógica dos estereótipos de Lippmann (2010). 

Depois de identificados os atributos salientes na pessoa alvo da percepção, o percebedor 

procura em sua memória as representações mentais ou esquemas similares aos atributos 

identificados, seleciona o mais apropriado e usa-o para realizar inferências acerca 

daquele indivíduo (FERREIRA, 2010). Neste ponto recorremos a HALL (1997) para 

lembrar que tais representações mentais constroem o significado para o indivíduo. 

 

O significado é construído pelo sistema de representações. Este é construído 

e fixado pelo código, que estabelecerá a relação entre nosso sistema de 

conceitos e nosso sistema de linguagem, de modo que sempre que pensarmos 

em uma árvore, o código nos dirá para usar a palavra em inglês TREE, ou, 

em francês, a palavra ARBRE. (HALL, 1997, p. 21) 

 

Estudos recentes sobre a cognição social passam a explorar as características da 

situação social que interferem nas estratégias de processamento, o que sugere uma 

cognição situada (FERREIRA, 2010). Pesquisadores como Schwartz (1998) deslocam a 

ênfase do "pensamento sobre os estímulos sociais" para o "pensamento no contexto 

social", de modo a pesar a influência da motivação e do afeto na cognição social. A 

motivação para Schwartz (2006) é consequência de três requisitos universais aos quais 

                                                           
4
 T.A. “Values are the relatively stable criteria that people use to evaluate their own and others' 

behavior across situation”. (SCHWARTZ, STRUCH & BILSKY, 1990). 
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todos os indivíduos devem responder - e para isso se utilizam de valores humanos. São 

eles, os valores, que 1) servem aos interesses de alguma entidade social, 2) podem 

motivar a ação, dando-lhe direção e intensidade emocional; 3) funcionam como critérios 

para julgar e justificar a ação, e 4) são adquiridos tanto por meio da socialização dos 

valores do grupo dominante quanto mediante a experiência pessoal de aprendizagem 

(SCHWARTZ, 2006). Os dez tipos motivacionais, categorias que motivam o indivíduo 

a cultivar determinados valores humanos, propostos por Schwartz são: poder, 

realização, hedonismo, estimulação, autodeterminação, universalismo, benevolência, 

tradição, conformidade e segurança. 

Uma das referências da área psicologia social, o trabalho de Schwartz se embasou 

no de Rokeach (1973), que na década de 1970 definiu valores como crenças 

transituacionais que pertencem a metas desejáveis (ROS, 2006), classificadas pelo 

indivíduo conforme sua importância. O autor acreditava que o indivíduo não é 

consciente dos valores que guiam sua conduta, embora defendesse a existência de uma 

relação sistemática entre a importância dos valores para o autoconceito da pessoa, as 

atitudes e suas tendências em se comportar de modo coerente (ROS, 2006). Para estudar 

os valores como um sistema, Rokeach postulou cinco questões: 1) é pequeno o número 

total de valores que uma pessoa possui; 2) todos os homens, de todos os lugares, 

possuem basicamente os mesmos valores, mas em graus diferentes; 3) os valores são 

organizados em um sistema; 4) os antecedentes dos valores humanos são traçados por 

sua cultura, sociedade e suas instituições, e por sua personalidade; 5) as consequências 

dos valores humanos podem ser manifestadas em todos os fenômenos que os 

pesquisadores acharem importante investigar e entender (RESENDE, FERNANDES & 

CRUZ, 2005). Por serem considerados um sistema, os valores de Rokeach podem ser 

dependentes, se pensados como resultado da cultura, instituições e pressões sobre o 

indivíduo. Por outro lado, podem também ser independentes, já que possuem a 

capacidade de surtir efeito em todas as áreas de empenho do indivíduo. Outra 

contribuição de Rokeach para o estudo dos valores foi dividi-los em terminais e 

instrumentais. Os primeiros focam na individualidade ou na sociedade e são 

motivadores, já que representam as grandes metas do ser humano e suas necessidades 

individuais (ex.: vida confortável, igualdade, segurança familiar). Os valores 

instrumentais, por sua vez, são definidos como aqueles morais ou de competência, 
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motivados pelas formas idealizadas de comportamento para atingir tais metas (ex.: 

ambicioso, limpo, controlado). 

 

Tabela 1: Valores terminais e valores instrumentais propostos por Rokeach 

VALORES TERMINAIS VALORES INSTRUMENTAIS 

Uma vida confortável Ambicioso 

Uma vida excitante Mente aberta 

Sentimento de realização Capaz 

Um mundo de paz Alegre 

Um mundo de beleza Limpo 

Igualdade Corajoso 

Segurança familiar Indulgente 

Liberdade Prestativo  

Felicidade Honesto 

Harmonia interior Independente 

Amor maduro Intelectual 

Segurança nacional Lógico 

Prazer Amoroso 

Salvação Obediente 

Autorrespeito Polido 

Reconhecimento social Responsável 

Amizade verdadeira Controlado 

Sabedoria Imaginativo 

 

Esse sistema de valores proposto por Rokeach dá embasamento para Schwartz & 

Bilsky (1987) construírem a teoria universal dos valores humanos, com a postulação de 

sete tipos motivacionais: prazer, segurança, realização, autodireção, pró-social, 

conformidade restritiva e maturidade. Na medida em que as sete áreas se confirmavam, 

uma oitava emergiu: poder social. Os pesquisadores aplicaram a Escala de Rokeach 

com os 36 valores acima listados, em Israel e na Alemanha Ocidental, e em 1990 os 
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pesquisadores ampliaram sua pesquisa para Austrália, Finlândia, Hong Kong, Espanha e 

Estados Unidos, desta vez com 56 valores (RESENDE, FERNANDES & CRUZ, 2005). 

Em 1992 Schwartz apresentou um estudo com 20 países, revisando a teoria proposta 

anos antes e acrescentando modificações. No estudo recente, o pesquisador renomeou 

três dois oito domínios e acrescentou outros dois, e propôs que os domínios 

motivacionais passassem a ser tipos motivacionais de valores. De forma tal que 

Schwartz (2006) propôs a seguinte formatação. 

 

Tabela 2: Tipos motivacionais e exemplos de valores propostos por Schwartz 

TIPOS MOTIVACIONAIS EXEMPLOS DE VALORES 

Poder: status social sobre as pessoas e os recursos Poder social; autoridade; riqueza; reconhecimento 

social; preservando minha imagem pública 

Realização: sucesso pessoal mediante a 

demonstração de competência, segundo critérios 

sociais 

Bem-sucedido; capaz; ambição; influente; obtém 

sucessos; inteligente 

Hedonismo: prazer e gratificação sensual para si 

mesmo 

Prazer; desfrutar a vida 

Estimulação: entusiasmo, novidade e desafio na 

vida 

Audacioso; uma vida variada; uma vida excitante; 

uma vida de prazer 

Autodeterminação: pensamento independente e 

escolha da ação, criatividade, exploração 

Criatividade; curioso; liberdade; independente; 

autorrespeito; escolhendo minhas próprias metas 

Universalismo: compreensão, apreço, tolerância e 

atenção com o bem-estar de todas as pessoas e da 

natureza 

Tolerância; justiça social; igualdade; proteção do 

meio ambiente; união com a natureza; harmonia 

interior; um mundo de paz; sabedoria; mente aberta 

Benevolência: preservação ou intensificação do 

bem-estar das pessoas com as quais se está em 

contato pessoal e frequente 

Ajuda; honesto; não rancoroso; leal; responsável; 

sentido da vida; amizade verdadeira; amor maduro; 

uma vida espiritual 

Tradição: respeito, compromisso e aceitação dos 

costumes e ideias oferecidas pela cultura 

tradicional ou a religião 

Humilde; devoto; aceitar minha parte na vida; 

moderado; cumpridor de deveres; respeito pela 

tradição 

Conformidade: restrição das ações, tendências e 

impulsos que possam incomodar ou ferir os outros 

e contrariar expectativas ou normas sociais 

Polidez; obediente; honra aos pais e pessoas mais 

velhas; autodisciplinado 

Segurança: segurança, harmonia e estabilidade da 

sociedade, das relações e de si mesmo 

Segurança nacional; ordem social; idôneo; 

segurança familiar; saúde, sentido de 

pertencimento; reciprocidade de favores 
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Os dez tipos motivacionais de valor derivam dos três requisitos universais aos 

quais os indivíduos e sociedades respondem por meio dos valores: necessidades 

enquanto organismos biológicos, interação social coordenada e sobrevivência em 

grupos. Tais valores são definidos em cinco traços: 1) crença, 2) pertencente a fins 

desejáveis ou a formas de comportamento, 3) que transcende as situações específicas, 4) 

que guia a seleção ou avaliação de comportamentos, pessoas e acontecimentos, e 5) que 

se organiza por sua importância relativa a outros valores para formar um sistema de 

prioridade de valores (SCHWARTZ, 2006). Em 1995, Schwartz e Sagiv publicaram um 

estudo confirmando a aplicação da teoria universal dos valores humanos, após teste em 

88 amostras, de 40 países. Cada um dos 56 valores foi encontrado nos tipos 

motivacionais e 44 específicos aparecem em todas as culturas (RESENDE, 

FERNANDES & CRUZ, 2005). 

Apesar da confirmação, Rohan (2000) sugeriu alterações em algumas 

denominações da teoria de Schwartz, por exemplo, "foco em oportunidades" por "foco 

em organização" e "foco em resultados individuais" por "foco em resultados no 

contexto social". A autora também propôs que cada indivíduo tem sistema de valores 

próprios e valores sociais utilizados conforme cada contexto em que esteja inserido. No 

lado oposto a Rohan, Gouveia e cols (2001) realizou estudos com estudantes 

universitários que comprovaram a existência dos dez tipos motivacionais de valores 

(RESENDE, FERNANDES & CRUZ, 2005). Gouveia (2003) propôs um modelo 

teórico, este alternativo ao desenvolvido por Schwartz e Bilsky vinte anos antes. O 

pesquisador da Universidade Federal da Paraíba sugere 24 valores básicos, substantivos 

e encerrados em si, como categorias de orientação que são desejáveis, baseadas nas 

necessidades humanas e nas pré-condições para satisfazê-las, adotadas por atores 

sociais, podendo variar em sua magnitude e nos elementos que as constituem 

(GOUVEIA, 2003). Para tanto, o autor se baseou na Teoria das Necessidades de 

Maslow (1954), nos requisitos de Parra (1983) e em requisitos próprios: a) o conteúdo 

das necessidades ou das pré-condições em que estas são satisfeitas; b) a possibilidade de 

diferenciar cada valor dos demais; e c) a presença de cada valor em estudos prévios ou 

sua condição justificada de um princípio-guia desejável para os atores sociais. Os 24 

valores humanos para Gouveia são: sobrevivência, sexual, prazer, estimulação, emoção, 

estabilidade pessoal, saúde, religiosidade, apoio social, ordem social, afetividade, 
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convivência, êxito, prestígio, poder, maturidade, autodireção, privacidade, justiça social, 

honestidade, tradição, obediência, conhecimento e beleza.  

Embora o modelo seja proposto como alternativo à Teoria Universal dos Valores 

Humanos (SCHWARTZ & BILSKY, 1987), os valores básicos deste modelo teórico 

vão de encontro aos tipos motivacionais de valores derivados do Questionário de 

Valores de Schwartz (GOUVEIA, 2003). Em um escalonamento multidimensional 

realizado, os valores sociais apareceram próximos aos tipos motivacionais com 

interesses coletivos; os valores pessoais estiveram próximos aos tipos motivacionais de 

interesses individuais; e os valores centrais ocuparam o espaço dos tipos motivacionais 

de interesses mistos. O modelo ainda converge ao de e Schwartz no que diz respeito ao 

caráter universal dos valores humanos. 

 

3.1.  OS VALORES HUMANOS DE SCHWARTZ 

 

Este estudo adotará como modelo teórico acerca da teoria dos valores humanos 

aquele proposto por Schwartz & Bilsky (1987), em virtude da sua credibilidade na área 

da psicologia, conforme informaram professores da Universidade Federal da Bahia 

(Ufba)
5
 consultados durante a pesquisa. Além disso, Shalom H. Schwartz é pesquisador 

dos valores humanos e de como estes são determinantes nas atitudes e comportamentos 

do indivíduo, sendo uma referência não só na The Hebrew University of Jerusalem, 

onde atua, como também na área da Psicologia Social. 

A obra primeira do autor se propôs a postular uma teoria universal dos valores 

humanos, a partir da teoria de Rokeach, tendo inicialmente as sociedades da Alemanha 

e de Israel como objeto de estudo e ao longo da pesquisa e na expansão, em quantidade, 

do seu corpus, conseguiu estabelecer uma relação de universalidade. Schwartz & Bilsky 

(1989) repetiram o estudo inicial em outras cinco nações: Austrália, Finlândia, Hong 

Kong, Espanha e Estados Unidos. Os tipos motivacionais de valores encontrados no 

primeiro estudo – prazer, segurança, realização, autodireção, pró-social, conformidade 

restritiva e maturidade – foram apresentados a estes grupos em um questionário e em 

                                                           
5
 Esta é a formatação utilizada no trabalho, após recomendações do Prof. Dr. Marcos Emanoel Pereiras 

(http://lattes.cnpq.br/8624921029521669) e da Prof. Dra. Elza Maria Techio 
(http://lattes.cnpq.br/5421304500367255), ambos da Universidade Federal da Bahia (Ufba). 

http://lattes.cnpq.br/8624921029521669
http://lattes.cnpq.br/5421304500367255
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ordem alfabética. Os pesquisadores encontraram os mesmos tipos motivacionais, com 

exceção de Hong Kong, onde mais um tipo emergiu, o poder social. 

Este novo experimento fez com que os autores concluíssem que o surgimento dos 

mesmos tipos motivacionais em sociedades com distinções socioeconômicas, culturais, 

linguísticas e geográficas desse suporte à teoria dos sete tipos motivacionais, capazes de 

capturar a ideia dos 36 domínios de valores levantados por Rokeach – os 18 

instrumentais e os 18 terminais (SCHWARTZ & BILSKY, 1989). Posteriormente 

Schwartz (2006) coletou 97 amostras em 44 países de cada continente habitado, entre 

1988 e 1993, em um total de 25.863 entrevistados para testar a universalidade do 

conteúdo e da estrutura dos valores. Neste estudo o pesquisador inclui o tipo 

motivacional poder, renomeia três dos oito e acrescenta outros dois tipos motivacionais. 

Também é desenvolvida uma estrutura de inter-relações entre os tipos motivacionais, 

cuja continuidade exposta em círculo deixa próxima aquelas que se completam e deixa 

distantes aquelas que se distinguem (SCHWARTZ, 2006). As oposições entre os tipos 

de valor organizam-nos em duas dimensões bipolares: uma dimensão contrasta os 

valores de abertura à mudança com os de conservação, da mesma forma que os de 

autopromoção se opõem àqueles de autotranscedência. 

 

Figura 1: Modelo teórico das relações entre os tipos de valor e suas dimensões 

 

Fonte: Schwartz, 2006, p. 62. 
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Com a pesquisa, Schwartz percebeu que apenas quatro dos dez tipos 

motivacionais são unanimidade entre as nações estudadas, mas chama a atenção para a 

evidência  de que muitos indivíduos, quando pensam na importância dos valores nas 

sociedades contemporâneas, implicitamente reconhecem os dez tipos de valor e os 

conflitos e compatibilidades existentes entre eles (SCHWARTZ, 2006). É válido dar 

aqui o mesmo destaque dado pelo autor à transculturalidade dos índices de valor, que 

permitir comparar prioridades axiológicas dos grupos de diferentes nações, embora a 

universalidade de todos os tipos de valor não tenha sido confirmada. Tais estudos 

apresentados por Schwartz permitem, no entanto, examinar entre sociedades as relações 

das prioridades de valores com as políticas sociais, a experiência individual, o 

comportamento e as atitudes, para assim diferenciar os processos universais de 

influência mútua daqueles processos ligados a circunstâncias específicas sociais e 

culturais. 

 

4. ANÁLISE DE CORPUS 

 

4.1. CORPUS 

 

O corpus deste trabalho de análise são 124 notícias do portal Estadão e do site 

Fala Barreiras, página na web do Grupo Estado e um regional baiano, no período entre 

25 de abril e 19 de junho de 2014, entre as 18h e as 21h, horário nobre da internet, 

especialmente às 20h, quando há o pico de uso da internet
6
. Optamos por analisar 

produtos digitais por serem mais acessíveis do que produtos físicos e porque 

gostaríamos de perceber diferenças existentes entre ambos os veículos – um renomado e 

um regionalizado. Nossa intenção é perceber se, apesar de características distintas, os 

produtos jornalísticos se encontram no que toca a noticiabilidade. Essa escolha se 

mostra acertada, já que o meio possui relevância social: 76% das pessoas acessam a 

internet diariamente, com tempo de exposição médio em aproximadamente 5h de 

segunda a sexta-feira e de 4h24min nos finais de semana. Destas 67% buscam 
                                                           
6
 Pesquisa Brasileira de Mídia 2015. Disponível em: http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-

de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-
2015.pdf/view. Acesso em abril de 2016. 

http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf/view
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf/view
http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf/view
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informação
7
. Ambos foram escolhidos para compor o corpus desta monografia, que 

pretende identificar as relações entre os valores-notícia e os valores humanos, devido às 

diferenças na linha editorial, no público-alvo e nas características de produção.  

Por este trabalho ser uma exploratória, para verificarmos se existe relação entre os 

valores-notícia e os valores humanos da psicologia social, decidimos usar o material da 

coleta realizada para a pesquisa em andamento no Núcleo de Estudos em Jornalismo 

(NJor), correspondente a uma semana construída – metodologia esta escolhida pela 

pouca probabilidade em obtermos coleta viciada por algum assunto que estivesse 

repetidamente pautado pela imprensa no período. Apesar da distância entre o tempo de 

publicação das notícias e da construção deste estudo, observamos que a escolha deste 

período não interferiu nos resultados.  

A semana construída deveria terminar no dia 12 de junho de 2014, mas por se 

tratar da abertura da Copa do Mundo, optou-se, no NJor, por deixar a última coleta para 

a semana seguinte. É válido destacar que o corpus deste trabalho é composto pelas 

notícias que estiveram em destaque na primeira rolagem da página inicial de cada 

veículo. No Estadão, os destaques se apresentaram um abaixo do outro, no lado 

esquerdo, com um randômico com quatro notícias ao centro, até o mês de maio. A partir 

de junho, o grupo alterou seu layout e deixou um grande destaque centralizado, com 

“subdestaques” a partir deste, no lado esquerdo da tela. O randômico continuou na 

coluna central da tela. Já no Fala Barreiras, os destaques da primeira rolagem eram 

apresentados em um randômico com 14 notícias.  

 

Figura 2: Home do Estadão no dia 25 de abril de 2014 

 

                                                           
7
 Idem. 
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Figura 3: Home do Estadão a partir de junho de 2014 

 

 

Figura 4: Home do Fala Barreiras em 25 de abril de 2014 

 

 

Antes de darmos seguimento à análise, é importante frisar que os números 

encontrados quanto às combinações frequentes a partir da ordem de hierarquia podem 

ser considerados pequenos em relação ao número absoluto de notícias analisadas, mas 

reforçamos que, por tais notícias estarem na primeira rolagem de tela da página inicial 

do Estadão e do Fala Barreiras, as 124 notícias aqui analisadas (40 do Estadão e 84 do 

Fala Barreiras) são o destaque do destaque. Isto não elimina uma possível relação entre 

os valores humanos da psicologia social e as dimensões de noticiabilidade do 

jornalismo. As matérias selecionadas, identificadas como notícia, possuem as 

características clássicas deste gênero: título objetivo, com sujeito, verbo e predicado, e 

lead tradicional - resposta às perguntas o que, quem, quando, onde, como e por quê. 

Sendo assim, crônicas, opiniões, análises, cartas e editoriais foram desconsiderados da 

coleta. Houve casos de notícias cujo título não foi suficientemente objetivo, mas ainda 
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assim tal conteúdo foi incluído na análise, já que o lead tornou a notícia reconhecível. É 

o caso da notícia “Dia 24, IX Copa Cidade de Xadrez no CMPV”, publicada no portal 

Fala Barreiras em 16 de maio de 2014 (ver tabela anexa, p. 103). 

 

4.2. OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 

 

O portal Estadão tem alcance nacional e público majoritariamente masculino, da 

classe B e faixa etária entre 25 e 44 anos
8
. O Fala Barreiras, por sua vez, é um site de 

notícias que atende ao município de Barreiras e oeste baiano desde 2000, com público 

majoritariamente feminino, entre 17 e 65 anos
9
. A realidade quanto às condições de 

produção da notícia é diferente no Estadão e no Fala Barreiras. Embora considerado 

veículo nacional, o Estadão ainda dá espaços para notícias do cotidiano de São Paulo, 

como “TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas 

estradas de SP nesta sexta-feira, 25 de abril”, publicada em 25 de abril de 2014 (ver 

tabela anexa, p. 63), e “Sem-teto fazem protesto na zona leste nesta quarta-feira”, 

publicada em 04 de junho do mesmo ano (idem, p. 88). A relação com a proximidade no 

Fala Barreiras é forte, inclusive considerada pelo editor Osmar Ribeiro
10

 determinante 

na seleção das notícias. Isto não nos surpreende, já que os veículos de comunicação 

regionais têm em sua marca a articulação com o contexto e local onde está inserido 

(CAMPONEZ, 2011). Inclusive, a proposta do Fala Barreira nos remete ao conceito do 

jornalismo hiperlocal, atuando diretamente na comunidade na qual está inserido, a partir 

de uma rede global (CARVALHO & CARVALHO, 2014). 

 

Defendemos uma definição de jornalismo regional a partir do conceito de 

pacto comunicacional realizado no contexto de comunidades de lugar – isto 

é, comunidades que se reconhecem com base em valores e interesses 

construídos e recriados localmente, a partir de uma vivência territorialmente 

situada – e onde intervêm critérios como o espaço geográfico de implantação 

do projeto editorial; o lugar de apreensão, recolha e produção dos 

acontecimentos noticiados; o espaço privilegiado de difusão da informação; o 

tipo de conteúdos partilhados e de informação disponibilizada; enfim, a 

definição dos públicos. Visto deste modo, a proximidade assume uma 

dimensão simbólica, sem a qual, nas palavras de Roger Silverstone, não há 

lugar para a própria existência de comunidade. (CAMPONEZ, 2011, p. 36) 

                                                           
8
 Dados de Mercado Estadão. Disponível em: http://publicidade.estadao.com.br/estadao/estadao-

dados-de-mercado/ . Acesso em abril de 2016. 
9
 Entrevista via telefone com Osmar Ribeiro, realizada em abril de 2016. 

10
 Idem. 
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A equipe do Fala Barreiras é composta pelo editor e pelo repórter, e a frequência 

de notícias em destaque sugere uma não-apuração dos acontecimentos. Percebemos que 

47,61% das notícias são assinadas pelas assessorias de comunicação de órgãos públicos, 

empresas ou pessoas de notoriedade social, inclusive, tais notícias vêm assinadas com o 

nome das assessorias. É oportuno mencionar aqui que essa característica do site chama a 

atenção para algo que Seixas & Borges (2015) concluíram: a seleção de notícias pouco - 

ou nada - tem a ver com a apuração. Essa característica do Fala Barreiras diverge do 

Estadão, cuja produção de notícias pressupõe a apuração do seu quadro de repórteres – 

vide assinaturas nas reportagens – e correspondentes em outros países. Quando não 

nestes casos, os textos são assinados por alguma agência de notícias, como a Reuters, o 

que também pressupõe uma apuração jornalística acerca do acontecimento.  

 

4.3. METODOLOGIA 

 

As notícias do Estadão e do Fala Barreiras foram distribuídas em quadro de 

análise por dia de coleta para melhor visualização do corpus e análise de conteúdo para 

que pudéssemos identificar as dimensões de noticiabilidade e os valores humanos. Cada 

dia da semana possui um quadro contendo o título da notícia, o lead, o portal onde foi 

publicado, a data de publicação, as dimensões de noticiabilidade e os valores humanos 

identificados. Quanto à noticiabilidade, optamos por adotar o conceito proposto por 

Franciscato (2014), que estabelece cinco dimensões de noticiabilidade para entender o 

processo de seleção de um acontecimento para que se torne notícia, processo este 

considerado pelo autor como construções sociais de modos de vivenciar a experiência 

no dia a dia e na vida pública (2014, p. 99). Destas utilizamos: continuidade e ruptura, 

na dimensão da rotina previsível que por um incidente ou um fato inesperado muda e 

deixa de corresponder às expectativas já criadas; e normalidade e anormalidade, que 

estão no âmbito do cultural, o que se espera em termos de continuidade de hábitos, 

concepções e marcos culturais, do qual o oposto dessa expectativa é o anormal – 

extraordinário, inédito, excessivo, absurdo ou inverso ao fluxo de fatos considerados 

normais (RODRIGUES, 1993, p. 28).  
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As dimensões importância e interesse também são adotadas, mas passam a se 

chamar, em função de mais objetividade de terminologia, interesse público e interesse 

do público. Dividimos o conceito de proximidade de Franciscato, separando-o em 

proximidade cultural (GALTUNG & RUGE, 1965) e proximidade geográfica 

(LIPPMANN, 2010). Trouxemos a dimensão de noticiabilidade importância do 

indivíduo de Wolf (2012), por Franciscato não incluir em sua proposta a importância do 

sujeito na valoração de noticiabilidade ao acontecimento, algo que reconhecemos como 

característico à prática jornalística.  

Excluímos a dimensão de noticiabilidade atualidade por esta ter sido percebida em 

todas as notícias analisadas. Observamos que incluí-la nos resultados atrapalharia mais 

do que ajudaria, e sugerimos que esta seja vista não como uma dimensão de 

noticiabilidade, mas como uma propriedade do jornalismo. Percebemos também que, 

desde quando decidimos por separar em proximidade geográfica e cultural, a dimensão 

distância não era um fator determinante na seleção da notícia, não quanto ao objeto do 

acontecimento. Desta forma, sua aparição na análise é quase nula. 

O trabalho de identificação dessas dimensões de noticiabilidade no material 

coletado no portal do Estadão e no site Fala Barreiras não foi feito a partir do par 

proposto por Franciscato. Isso quer dizer que analisamos as notícias com cada dimensão 

de noticiabilidade individualmente, ou seja, a notícia teria ou uma dimensão ou outra – 

consideramos que uma dimensão sempre possui mais relevância do que a outra, embora 

haja casos de um acontecimento oscilar entre ambas as dimensões.  

Para completar a análise, adotamos os valores humanos correspondentes àqueles 

utilizados por Schwartz (2006) em questionário aplicado em 20 países para testar o 

caráter universal dos valores humanos. Cada um representa um determinado tipo 

motivacional (ver Tabela 2, p. 19), exceto pelo tipo motivacional hedonismo, que não 

aparece nas respostas das amostras, mas é apontado como um dos dez tipos 

motivacionais. Vale destacar que os valores representados por adjetivos no quadro de 

análise, por exemplo “ambicioso” ou “capaz” foram substituídos por seus substantivos 

correspondentes – nestes casos, “ambição” e “capacidade” – apenas para melhor 

compreensão do leitor. 
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4.4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A identificação dos valores humanos nas notícias analisadas ocorreu de forma 

isolada aos valores-notícia, ou seja, a relação entre um e outro foi observada apenas no 

final da construção do quadro de análise. Identificamos as combinações mais frequentes 

(SEIXAS & BORGES, 2015) que apareceram entre as dimensões de noticiabilidade e 

os valores humanos, e consideramos apropriado utilizá-las devido ao esforço de 

identificá-los de forma hierarquizada. Observamos 21 combinações frequentes no 

corpus de análise, das quais três não se aplicam às notícias do Estadão: interesse do 

público + sentido da vida, interesse do público + capacidade e proximidade geográfica + 

justiça social não foram encontrados em nenhuma das 40 notícias do portal. Por outro 

lado, os mesmos valores humanos foram vistos combinados hierarquicamente à 

dimensão de noticiabilidade interesse do público em 6% e 4,8% das 84 notícias do Fala 

Barreiras. Quanto à dimensão proximidade geográfica e ao valor humano justiça social 

combinados hierarquicamente, encontramos a recorrência em 5,6% das notícias 

(equivalente a cinco publicações). 

A recorrência em 5% das notícias é a mesma quando tratamos ainda da dimensão 

proximidade geográfica combinada aos valores humanos ordem social e segurança 

familiar. As combinações frequentes proximidade geográfica + reconhecimento social e 

proximidade geográfica + saúde aparecem em menor proporção nas notícias do Fala 

Barreiras do que as demais, em 4,8%, mas ainda assim é mais frequente em relação ao 

Estadão. Isso porque as ambas as combinações aparecem em 2,5% das notícias. Outras 

combinações que são mais recorrentes no Fala Barreiras em comparação ao Estadão 

são: interesse público + saúde (3,5% no Fala Barreiras ante 2,5% no Estadão), interesse 

público + poder social (8,3% ante 2,5%, respectivamente) e interesse público + justiça 

social (6% contra 5%). 
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Gráfico 1: Número de vezes em que o tipo motivacional Segurança aparece combinado a dimensões de 

noticiabilidade no Estadão 

 

 

Gráfico 2: Número de vezes em que o tipo motivacional Poder aparece combinado a dimensões de 

noticiabilidade no Estadão 

 

 

Gráfico 3: Número de vezes em que o tipo motivacional Estimulação aparece combinado a dimensões de 

noticiabilidade no Estadão 
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Gráfico 4: Número de vezes em que os tipos motivacionais Universalismo, Tradição e Benevolência 

aparecem combinados a dimensões de noticiabilidade no Estadão 

 

 

As combinações frequentes que mais aparecem no Estadão são importância do 

indivíduo + reconhecimento social – em 22,5% dos casos (nove notícias) – e interesse 

público + ordem social, cuja recorrência é 17,5% (sete notícias). A terceira combinação 

mais frequente observada na exploratória é também envolve um valor humano do tipo 

motivacional Poder, a combinação interesse do público + reconhecimento social, com 

12,5% de frequência (cinco notícias). Estes dados surpreendem às expectativas, já que o 

esperado era que encontrássemos mais notícias com a combinação importância do 

indivíduo + reconhecimento social no Fala Barreiras, que, neste caso, está em apenas 

8,3% das suas notícias (em sete das 84 coletadas). O mesmo vale para interesse do 

público + reconhecimento social, que está em apenas 3,5% das notícias do site baiano. 

Por outro lado, interesse público + ordem social, um dos mais recorrentes no 

Estadão, é a combinação que mais apareceu entre as notícias do Fala Barreiras. Ambos 

os valores tiveram semelhante grau de importância em 14,3% das notícias. Também é 

mais comum vermos a combinação importância do indivíduo + autoridade no site 

regional, presente em 9,5% das notícias – esta aparece com menor incidência entre as 

notícias do Estadão, apenas em 5% delas. Esse dado de frequência do portal do Grupo 

Estado é o mesmo, em porcentagem, quando tratamos das combinações interesse 

público + reconhecimento social, interesse público + justiça social e interesse do 

público + respeito pela tradição. 

Percebemos que no Estadão é recorrente combinações de dimensões de 

noticiabilidade com o tipo motivacional Segurança: interesse público + segurança 

nacional aparece em 7,5% das notícias, da mesma forma proximidade geográfica + 
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ordem social. A proximidade cultural aparece no resultado em apenas duas combinações 

e ambas possuem a mesma reincidência nas notícias do Estadão, 7,5%. As combinações 

proximidade cultural + reconhecimento social e proximidade cultural + uma vida de 

prazer são encontradas em três notícias cada, das 40 analisadas nesta monografia. Valor 

humano do tipo motivacional Estimulação, uma vida de prazer também aparece em 

outra combinação frequente no Estadão: em 2,5% das notícias nas quais interesse do 

público e uma vida de prazer têm a mesma posição hierárquica. A porcentagem também 

é representativa às combinações proximidade geográfica + segurança familiar e 

proximidade geográfica + ajuda. 

 

Gráfico 5: Número de vezes em que o tipo motivacional Segurança aparece combinado a dimensões de 

noticiabilidade no Fala Barreiras 

 

 

Gráfico 6: Número de vezes em que o tipo motivacional Poder aparece combinado a dimensões de 

noticiabilidade no Fala Barreiras 
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Gráfico 7: Número de vezes em que o tipo motivacional Estimulação aparece combinado a dimensões de 

noticiabilidade no Fala Barreiras 

 

 

Gráfico 8: Número de vezes em que o tipo motivacional Universalismo aparece combinado a dimensões 

de noticiabilidade no Fala Barreiras 

 

 

Gráfico 9: Número de vezes em que o tipo motivacional Benevolência aparece combinado a dimensões de 

noticiabilidade no Fala Barreiras 

 

 



34 
 

Gráfico 10: Número de vezes em que os tipos motivacionais Tradição e Realização aparecem combinados 

a dimensões de noticiabilidade no Estadão 

 

 

Ao contrário do Estadão, o Fala Barreiras parece prezar por notícias que possuam 

algum tipo de proximidade, seja cultural ou geográfica. No site baiano, a combinação 

hierárquica entre proximidade geográfica e reconhecimento social aparece em cerca de 

5% das notícias; a mesma porcentagem vale para a combinação proximidade geográfica 

+ saúde. Em se tratando de reconhecimento social combinado à proximidade cultural, a 

reincidência cresce um pouco e chega a 6%. Apesar dos números, o valor humano 

reconhecimento social aparece em menos notícias quando combinado com a dimensão 

de noticiabilidade interesse público: em 3,5% das 84 notícias analisadas. O dado de 

reincidência é o mesmo quanto à combinação interesse do público + uma vida de prazer 

e proximidade geográfica + ajuda, ou seja, ambas as combinações aparecem apenas em 

três notícias cada (3,5%). No Fala Barreiras também aparecem as combinações 

frequentes interesse do público + respeito pela tradição (2,3%) e proximidade cultural + 

uma vida de prazer (1,2%). 

Os números parecem poucos, mas é válido lembrar que tratamos de um corpus 

cujas notícias aparecem na primeira rolagem da página inicial dos sites, ou seja, é o 

destaque entre aquelas notícias que já estão em destaque. Para reforçar nossa análise, no 

entanto, ampliamos o campo de observação para a incidência dos valores-notícia e 

valores humanos, que aparecem mãos pares na análise hierárquica, desta vez sem a 

preocupação da sua posição de importância. Quando observamos apenas a presença do 

valor humano x em notícias que possuam a dimensão de noticiabilidade y, temos 

resultados mais expressivos. Por exemplo, a presença de interesse público em uma 

notícia quando existe o valor humano ordem social é repetida 27 vezes em todo o 
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corpus de análise. A mesma dimensão de noticiabilidade é encontrada em notícias que 

possuem o valor humano segurança nacional sete vezes, enquanto que interesse público 

e saúde foram identificados juntos em nove notícias. O tipo motivacional Segurança, 

portanto, foi encontrado quando o acontecimento é de interesse público em 43 notícias.  

Quando se trata da presença do interesse público em notícias com alguma 

característica que remete ao tipo motivacional Poder, a incidência salta de 16 para 34, 

considerando as 23 notícias em que interesse público e reconhecimento social aparecem, 

além de outras 11 em que estão interesse público e poder social. Já o tipo motivacional 

Universalismo possui presença tímida e é identificado em 12 notícias nas quais também 

é percebida a dimensão de interesse público. 

A relação existente entre as dimensões de noticiabilidade e os valores humanos 

continua explícita quando mensuramos a quantidade de vezes que importância do 

indivíduo e reconhecimento social aparecem como atributos de um acontecimento. Ou 

seja, tanto no âmbito da psicologia social quanto na prática jornalística existe a 

identificação da relevância de determinado indivíduo para o grupo social no qual está 

inserido, e isso aparece nos resultados. Entre as notícias analisadas, importância do 

indivíduo e reconhecimento social aparecem juntas – embora não combinadas conforme 

hierarquização – em 25 delas. A dimensão importância do indivíduo e o valor humano 

autoridade aparecem em outras 14. Assim, percebemos o tipo motivacional Poder em 39 

acontecimentos que têm como critério substantivo a importância do indivíduo. 

Neste momento cabe um pouco mais de atenção para observar os diferentes tipos 

motivacionais que aparecem com a dimensão de noticiabilidade acerca do interesse do 

público. As expectativas do público que nós jornalistas esperamos corresponder versam 

em cinco das dez propostas por Schwartz. São elas: Poder (com reconhecimento social, 

presente em 14 notícias), Estimulação (com uma vida de prazer, em oito notícias), 

Tradição e Realização (com seis notícias cada uma, nas quais estão os valores respeito 

pela tradição e capacidade, respectivamente) e Benevolência (encontrada em cinco 

notícias, com o valor humano sentido da vida). A mesma variedade de valores humanos 

é encontrada quando observada a dimensão de noticiabilidade proximidade geográfica. 

Em considerando apenas a frequência de vezes que tal dimensão aparece no momento 

em que também aparecem valores humanos – vale reforçar que, neste caso, sem a 

preocupação com a combinação hierarquizada de ambos –, encontramos 39 notícias 

com proximidade geográfica e o tipo motivacional Segurança. Este é representado pelos 



36 
 

valores humanos ordem social (20 notícias), segurança familiar (10) e saúde (9). Na 

ordem de repetição, segue Universalismo, representado pelo valor humano justiça 

social, e Poder, cujo exemplo de valor é reconhecimento social. O menos frequente é o 

tipo motivacional Benevolência, que, com o valor humano ajuda, se repetiu apenas 

quatro vezes.  

Ao tomarmos para análise a recorrência da dimensão proximidade cultural com 

valores humanos aos quais mais está combinada, sem considerarmos o par na hierarquia 

de análise, notamos a reincidência do valor humano reconhecimento social (23 vezes), 

enquanto que observamos o aparecimento desta dimensão com o valor uma vida de 

prazer em menor frequência – apenas cinco vezes.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

Quando a possível relação entre os valores-notícia e os valores humanos foi 

pensada, há cerca de dois anos, no Núcleo de Estudos em Jornalismo, não 

imaginávamos de que forma isto poderia ser estabelecido. O desenvolvimento deste 

trabalho de conclusão de curso nos permitiu ver algumas nuances dessa relação, que 

chega a ser de influência, mas também nos permite sugerir como sendo origem daquilo 

que nos chama a atenção, enquanto jornalistas, para o que pode ser noticiável. O 

reconhecimento de não-jornalistas no que tange à noticiabilidade em determinados 

acontecimentos também nos ajudou a pensar este trabalho. Shoemaker & Cohen, citados 

por Silva (2014), explicam nossa reflexão “[...] pessoas, jornalistas ou não, atribuem 

constantemente parâmetros de noticiabilidade (aspectos de desvio e significância social) 

aos acontecimentos que permeiam suas atividades cotidianas” (p. 47). 

Partimos desta observação, portanto, para propor que jornalistas e não-jornalistas 

atribuem noticiabilidade a acontecimentos a partir dos valores humanos que utilizam 

como critério de avaliação de comportamentos e situações. Os dados obtidos com a 

análise exploratória nos permite chegar a essa conclusão. Exemplo deles é a presença do 

tipo motivacional Poder em 57,5% das notícias do Estadão (23 das 40 coletadas), e 

combinado a cinco dimensões de noticiabilidade distintas: interesse público, interesse 

do público, importância do indivíduo, proximidade cultural e proximidade geográfica. 

Lançamos luz especialmente à combinação mais frequente neste caso, importância do 
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indivíduo + reconhecimento social, encontrada em 22,5% das notícias do portal do 

Grupo Estado. Isto nos deixa à vontade para concluir que o Estadão confere 

noticiabilidade àqueles acontecimentos que envolvem indivíduos capazes de serem 

reconhecidos socialmente. Exemplo representativo é a morte do coronel Paulo Malhães, 

que no mês anterior a essa fatalidade havia participado de uma oitiva na Comissão da 

Verdade (notícia de 25 de abril no Estadão; ver anexo na p. 65). O principal da notícia é 

a importância do coronel, por ter participado de forma ativa da Ditadura Militar e ter 

sido autor de número elevado de torturas, mas seu nome e sua imagem têm esse peso de 

importância por causa do reconhecimento social que lhe é atribuído, cujas referências 

acabamos por enumerar nas linhas anteriores. O acontecimento ainda carrega em si 

outra noticiabilidade, a infração, ruptura, ao sugerir desconfiança quanto ao motivo da 

morte do coronel, ocorrida mês depois de falar à Comissão da Verdade sobre os crimes 

cometidos durante a Ditadura Militar. 

O tipo motivacional Poder também ganha destaque nas notícias publicadas no 

Fala Barreiras: é encontrado em 44,5% das 84 notícias analisadas nesta monografia. A 

dimensão de noticiabilidade importância do indivíduo também é a que mais possui 

combinações com este tipo motivacional, com destaque para os valores humanos 

autoridade (9,5% das notícias possuíam a combinação, resultado de mesma importância 

hierárquica, importância do indivíduo + autoridade) e reconhecimento social (neste 

caso, a recorrência foi 8,3%). Concluímos, portanto, que o jornalista tende a noticiar um 

acontecimento cuja noticiabilidade é a notoriedade social do indivíduo, logo, sua 

importância, porque, enquanto seres humanos, tendemos a valorizar a autoridade e o 

reconhecimento social, o que está incluso no tipo motivacional Poder. Essa relação é 

feita ao considerarmos a cultura e o lugar nos quais está inserido o veículo de 

comunicação, já que existem pressões e influências distintas sobre cada um deles. No 

Fala Barreiras, por exemplo, é perceptível a presença do Estado e de organizações 

privadas, por meio de suas assessorias, nas notícias em destaque, conforme já citamos 

neste trabalho: 47,61% das notícias do site Fala Barreiras analisadas têm em sua 

assinatura o nome da assessoria de comunicação de algum órgão, o que representa que o 

release enviado para a redação fora publicado sem qualquer alteração. 

Os dados quanto ao tipo motivacional Segurança reforçam nossa proposta de que 

os valores-notícia são, sim, influenciados pelos valores humanos, ao observarmos que o 

valor humano ordem social aparece combinado em mesma importância hierárquica com 
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a dimensão de noticiabilidade interesse público em 15% das 124 notícias deste corpus. 

Observamos que nós, enquanto sociedade, temos como prioridade a manutenção de uma 

ordem já estabelecida, portanto, interessa ao público aquilo que disser respeito à 

proteção da estabilidade, conforme sugere o tipo motivacional Segurança, que está na 

dimensão bipolar da Conservação (ver Figura 1, p. 22). A percepção deste ponto de 

vista se torna mais incisiva quando observamos a presença da dimensão de 

noticiabilidade interesse público em notícias que possuem o valor humano ordem social, 

independentemente de ambos aparecem em pares na ordem de hierarquização: a 

recorrência da presença de um e de outro nas notícias é de 27 vezes, ou seja, em 21,77% 

das matérias analisadas. É válido destacar uma diferença de reincidência dessa 

combinação entre os veículos: o Estadão noticia mais acontecimentos que são do 

interesse público e interferem na ordem social, conforme observamos em 17,5% das 

notícias, enquanto que o Fala Barreiras possui menos publicações com essa combinação 

– pouco mais de 14% das notícias. É possível que isso aconteça por causa da replicação 

de releases no site regional, ou ainda por causa do público ao qual se destina: o Estadão 

especula que seu público, o homem de classe média e de meia idade esteja mais 

preocupado em conservar sua estabilidade do que estaria a mulher, entre 17 e 65 anos, 

público do Fala Barreiras. 

A preocupação com a manutenção da estabilidade também está presente em 

âmbito regional, ou seja, quanto à proximidade geográfica dos acontecimentos. Torna-

se notícia com mais frequência aqueles fatos que possuem relevância geográfica e 

correspondem às expectativas de conservação e segurança – conforme tipo motivacional 

sugerido por Schwartz (2006). Observamos a frequência deste caso nas notícias do Fala 

Barreiras, nas quais 16% das matérias possuem a combinação proximidade geográfica + 

Segurança, combinadas aos valores humanos ordem social (5,6%), segurança familiar 

(5,6%) e saúde (4,8%). Podemos concluir que o caráter regional do portal dá prioridade 

a notícias que dialoguem com seu entorno no que tange a conservação da sua 

estabilidade. Esta frequência é pouco comum no Estadão, onde as combinações 

aparecem, respectivamente, em 7,5%, 2,5% e 2,5% das 40 notícias.  

Para lançar luz a esta observação, trazemos como exemplo notícias do Fala 

Barreiras referentes ao valor humano ordem social. Tais textos retratam acontecimentos 

que atrapalham ou contribuem para a manutenção de uma ordem já esperada, seja a 

entrega de obras públicas iniciadas por algum governo na macrorregião ou a prisão de 



39 
 

um homem que circulava em Barreiras com arma de fogo sem ser legalmente autorizado 

para tal. No Estadão, por outro lado, vemos apenas três notícias em destaque com 

características regionais: a situação do trânsito na capital paulista, a greve dos 

servidores municipais de São Paulo e a ocupação do MTST em um terreno particular. 

Talvez pela principal característica do Fala Barreiras, ser regionalizado e mais próximo 

de seu público, o tipo motivacional Universalismo esteja também combinado à 

dimensão de noticiabilidade proximidade geográfica, com o valor humano justiça 

social: 5,95% das notícias possuem esse par de combinação. O número parece pequeno, 

mas merece destaque porque o Estadão não possui nenhuma notícia em que ambos os 

valores estão juntos por ordem de importância. 

Semelhante comportamento é visto quanto ao tipo motivacional Benevolência. 

Embora encontrado com proximidade geográfica por causa do valor humano ajuda no 

Estadão (em apenas uma notícia das 40, portanto, 2,5% do total), é no Fala Barreiras 

que esse tipo motivacional – que reflete necessidades dos indivíduos enquanto 

organismos, um fator de coordenação da interação social e um requisito para 

funcionamento e sobrevivência de conjunto de pessoas – ganha mais espaço. São 

notícias que contêm as combinações interesse do público + sentido da vida (5,95%) e 

proximidade geográfica + ajuda (3,5%). Vale aqui fazer uma observação interessante 

acerca destes dados e que pode representar um dado cultural acerca do veículo. As 

notícias com o valor humano sentido da vida retratam acontecimentos capazes de 

despertar o sentimento de piedade no público, o que dialoga com o conceito de interesse 

do público de Franciscato (2014). Todas foram publicadas no Fala Barreiras, ou seja, o 

regional baiano noticia acontecimentos que podem sensibilizar o leitor a partir da 

importância da vida, isto sendo independentemente da proximidade geográfica do 

acontecimento – há fatos que aconteceram em outras regiões do país, mas, devido ao 

seu potencial de sensibilidade, foi noticiado. Exemplo representativo é a morte de um 

piloto após o avião que pilotava ter se chocado com a aeronave pilotada pelo seu 

próprio pai, no Distrito Federal (notícia de 19 de maio do Fala Barreiras, ver p. 80).  

Outro dado que nos permite sugerir uma origem para os valores-notícia é a 

frequência do tipo motivacional Estimulação em notícias cuja dimensão de 

noticiabilidade combinada na análise hierárquica é proximidade cultural. Já citamos 

Galtung & Ruge (1965) e é válido reforçar que tal relação de proximidade é amparada 

por uma teia de relações e ações práticas que possuem significado para o público. O 
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conceito de Estimulação em Schwartz (2006), referente àquilo que dá entusiasmo, é 

novo ou desafia, sustenta esta relação e pode explicar notícias sobre a Stock Car no site 

Fala Barreiras (modalidade com força cultural no município) – a combinação 

proximidade cultural + uma vida de prazer aparece hierarquicamente combinada em 

1,2% das notícias – e até mesmo novidades sobre uma saga no Estadão (como As 

Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin), cuja frequência da combinação 

proximidade cultural + uma vida de prazer é de 7,5%. O público de ambos os veículos 

dialogam com tais esferas no âmbito cultural, do hábito e do consumo, portanto se 

sentem motivadas a qualquer novidade acerca do tema, principalmente quanto às 

crônicas de R. R. Martin, que embasam uma das séries de apelo popular, Game of 

Thrones. A relação é apresentada de forma mais precisa quando observamos a presença 

de ambos os valores – notícia e humano – nas 124 notícias, independentemente da 

combinação: 4,5% do material analisado na exploratória. 

Os dados nos permitiram chegar ao objetivo deste trabalho e propor uma relação 

entre os valores-notícia e os valores humanos. Percebemos que essa relação existe e se 

estabelece nas expectativas que o indivíduo possui em relação a si mesmo e à sua 

interação em grupo. Apesar do êxito, consideramos que para um próximo trabalho de 

pesquisa nesta área seja necessário ampliar o escopo de notícias. Nos chama a atenção 

como se daria essa relação entre os valores notícia e os valores humanos no jornalismo 

especializado, perspectiva ainda pouco – ou em nada – explorada. 
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COMBINAÇÕES FREQUENTES CONFORME HIERARQUIZAÇÃO DE 

VALORES 

 

ESTADÃO: 

Interesse público + Ordem social 

1. Trânsito Agora (25 de abril no Estadão) 

2. Ocupação de Sem-Teto (03 de maio no Estadão) 

3. Liberdade a Paulo Roberto Costa (19 de maio no Estadão) 

4. Denúncia de militares por crimes na ditadura (19 de maio no Estadão) 

5. Manifestação contra Copa (27 de maio no Estadão) 

6. Protesto de Sem-teto em SP (04 de junho no Estadão) 

7. Condenação de Kassab (04 de junho no Estadão) 

Interesse público + Segurança nacional  

1. Consequências de inundação na Sérvia (19 de maio no Estadão) 

2. Desmate da Mata Atlântica (27 de maio no Estadão) 

3. Pesquisa CNI-Ibope (19 de junho no Estadão) 

Interesse público + Saúde 

1. Manifestação por falta d’água (25 de abril no Estadão) 

Interesse público + Reconhecimento social 

1. Líderes religiosos criticam postura de juiz (19 de maio no Estadão) 

2. Homenagem a Miles Davis (27 de maio no Estadão) 

Interesse público + Justiça social 

1. Cruz Vermelha ajuda refugiados haitianos no Brasil (03 de maio no Estadão) 

2. Servidores de SP em greve (27 de maio no Estadão) 

Interesse público + Poder social  

1. PT repercute decisão de Joaquim Barbosa (11 de maio no Estadão) 

Interesse do público + Uma vida de prazer 

1. Resultado de clássico do futebol brasileiro (11 de maio no Estadão) 

Interesse do público + Reconhecimento social  

1. Luis Enrique confirmado técnico do Barcelona (19 de maio no Estadão) 
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2. Expectativa de Blatter para Copa do Mundo (04 de junho no Estadão) 

3. Continuação de saga de George R. R. Martin (04 de junho no Estadão) 

4. Atores de Harry Potterem parque de Orlando (19 de junho no Estadão) 

5. Tim Rice fala dos musicais que fez com Lloyd Webber (19 de junho no Estadão) 

Interesse do público + Sentido da vida 

nenhuma notícia 

Interesse do público + Respeito pela tradição 

1. História da tecnologia industrial em livro (04 de junho no Estadão) 

2. Festival de inverno em Campos do Jordão (19 de junho no Estadão) 

Interesse do público + Capacidade 

nenhuma notícia 

Importância do indivíduo + Autoridade 

1. Dilma anuncia verbas para agronegócio (03 de maio no Estadão) 

2. Pesquisa CNI-Ibope de eleições 2014 (19 de junho no Estadão) 

Importância do indivíduo + Reconhecimento social 

1. Ação penal contra ex-diretor da Petrobras (25 de abril no Estadão) 

2. Coronel encontrado morto no Rio (25 de abril no Estadão) 

3. Oficialização de Dilma como pré-candidata do PT (03 de maio no Estadão) 

4. Aécio Neves diz não temer ‘Volta, Lula’ (03 de maio no Estadão) 

5. Liberdade a ex-diretor da Petrobras (19 de maio no Estadão) 

6. Homenagem a Miles Davis nos EUA (27 de maio no Estadão) 

7. Expectativa de Blatter para Copa do Mundo (04 de junho no Estadão) 

8. Condenação de Kassab, ex-prefeito de SP (04 de junho no Estadão) 

9. Entrevista de letrista de ‘O Rei Leão’ (19 de junho no Estadão) 

Proximidade cultural + Reconhecimento social 

1. Rua com nome de Miles Davis nos EUA (27 de maio no Estadão) 

2. Atores de Harry Potter em Orlando (19 de junho no Estadão) 

3. Entrevista com letrista de ‘O Rei Leão’ (19 de junho no Estadão) 

Proximidade cultural + Uma vida de prazer  
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1. Vitória do Manchester City em campeonato internacional (11 de maio no 

Estadão) 

2. Barcelona confirma Luís Enrique como novo técnico (19 de maio no Estadão) 

3. Continuação de história de George R. R. Martin (04 de junho no Estadão) 

Proximidade geográfica + Ordem social  

1. Trânsito em SP (25 de abril no Estadão) 

2. Ocupação do MTST em terreno particular (03 de maio no Estadão) 

3. Servidores de SP em greve (27 de maio no Estadão) 

Proximidade geográfica + Reconhecimento social 

1. Livro mostra 120 anos da tecnologia industrial (04 de junho no Estadão) 

Proximidade geográfica + Justiça social 

nenhuma notícia 

Proximidade geográfica + Saúde 

1. Recorde negativo do nível do Cantareira (11 de maio no Estadão) 

Proximidade geográfica + Segurança familiar  

1. Manifestação termina com abraço em represa (25 de abril no Estadão) 

Proximidade geográfica + Ajuda 

1. Cruz Vermelha visita haitianos refugiados no Brasil (03 de maio no Estadão) 

 

FALA BARREIRAS 

Interesse público + Ordem social 

1. Cassação de prefeito de Barreiras (24 de abril no Fala Barreiras) 

2. Paralisação de policiais civis (23 de abril no Fala Barreiras) 

3. Oficialização de Dilma como pré-candidata (03 de maio no Fala Barreiras) 

4. Inauguração do Procon de Barreira (09 de maio no Fala Barreiras) 

5. EBDA capacita técnicos (08 de maio no Fala Barreiras) 

6. Fiscalização de Trânsito Pecuário em treinamento (16 de maio no Fala 

Barreiras) 

7. Decisão judicial contra a Claro (27 de maio no Fala Barreiras) 

8. Procon de Barreiras é inaugurado (26 de maio no Fala Barreiras) 
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9. Falta de água no Barrocão (04 de junho no Fala Barreiras) 

10. Audiência pública em Barreiras (04 de junho no Fala Barreiras) 

11. Tombamento de treminhão (04 de junho no Fala Barreiras) 

12. Lei anti-drogas sancionada em Barreiras (19 de junho no Fala Barreiras) 

Interesse público + Segurança nacional 

1. Oposição recebe apoio de partido para eleições (16 de junho no Fala Barreiras) 

Interesse público + Saúde 

1. Falta de remédios para portadores de fibrose na Bahia (03 de maio no Fala 

Barreiras) 

2. Etapa de vacinação de rebanho de gado (02 de maio no Fala Barreiras) 

3. Campanha contra febre aftosa (11 de maio no Fala Barreiras) 

Interesse público + Reconhecimento social 

1. Entrega de obras em Gentio do Ouro (24 de abril no Fala Barreiras) 

2. Desempenho de deputado em aprovação de piso salarial (07 de maio no Fala 

Barreiras) 

3. Líderes de religiões afrobrasileiras protestam contra juiz (17 de maio no Fala 

Barreiras) 

Interesse público + Justiça social 

1. Educação pública em Barreiras (24 de abril no Fala Barreiras) 

2. Hidrovia do São Francisco perto da realidade (11 de maio no Fala Barreiras) 

3. Wagner se Reúne com MST (11 de maio no Fala Barreiras) 

4. Mobilização pela retomada da Hidrovia do São Francisco (09 de maio no Fala 

Barreiras) 

5. Caravana da Cidadania na Vila Brasil (27 de maio no Fala Barreiras) 

Interesse público + Poder social 

1. Adab contrata pessoal (26 de maio no Fala Barreiras) 

2. Empresa contrata profissionais (26 de maio no Fala Barreiras) 

3. Ação judicial da CDL contra operadoras (04 de junho no Fala Barreiras) 

4. Inscrições para trabalho REDA na Secult (04 de junho no Fala Barreiras) 

5. CBF e Fifa dão dinheiro para estados (18 de junho no Fala Barreiras) 

6. MEC abre processo contra 79 IES (18 de junho no Fala Barreiras) 
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7. Embasa realiza ação pelo dia do meio ambiente (16 de junho no Fala Barreiras) 

Interesse do público + Uma vida de prazer 

1. Capital federal palco de etapa da Stock Car (23 de abril no Fala Barreiras) 

2. Festa em Barreiras (02 de maio no Fala Barreiras) 

3. Atriz pornô cumpre promessa de Copa do Mundo (16 de junho no Fala 

Barreiras) 

Interesse do público + Reconhecimento social 

1. Concurso seleciona melhor professor de matemática (24 de abril no Fala 

Barreiras) 

2. Jovem com câncer incurável recebe alta (03 de maio no Fala Barreiras) 

3. Edital do Fundesis(03 de junho no Fala Barreiras) 

Interesse do público + Sentido da vida 

1. Morte de piloto em queda de avião (19 de maio no Fala Barreiras) 

2. Recém-nascida abandonada em lixeira em SP (17 de maio no Fala Barreiras) 

3. Idoso morto após ser espancado por policiais (26 de maio no Fala Barreiras) 

4. Homem executado com quatro tiros (04 de junho no Fala Barreiras) 

5. Homem morre em acidente a BR-116 (16 de junho no Fala Barreiras) 

Interesse do público + Respeito pela tradição 

1. Clipe da Copa do Mundo “a cara” do Brasil (16 de maio no Fala Barreiras) 

2. Copa de xadrez em Barreiras (16 de maio no Fala Barreiras) 

Interesse do público + Capacidade 

1. Curso de assistente de produção cultural (27 de maio no Fala Barreiras) 

2. Oficinas do Projeto Colmeia (27 de maio no Fala Barreiras) 

3. Curso de produção audiovisual participa de mostra (04 de junho no Fala 

Barreiras) 

4. Vagas para curso de assistente de produção cultural (15 de junho no Fala 

Barreiras) 

Importância do indivíduo + Autoridade 

1. Secretário da Agricultura em abertura de evento (24 de abril no Fala Barreiras) 

2. STF nega habeas corpus a Marco Prisco (23 de abril no Fala Barreiras) 

3. Wagner se encontra com MST (11 de maio no Fala Barreiras) 
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4. Governador entrega obra no centro-sul baiano (10 de maio no Fala Barreiras) 

5. Deputado empenhado em aprovação de piso salarial (07 de maio no Fala 

Barreiras) 

6. Governador entrega obra no sudoeste da Bahia (19 de maio no Fala Barreiras) 

7. Governador entrega obra em Piraí do Norte (16 de maio no Fala Barreiras) 

8. Governador fala na Bahia Farm Show (27 de maio no Fala Barreiras) 

Importância do indivíduo + Reconhecimento social 

1. Vanessa da Mata se reinventa (23 de abril no Fala Barreiras) 

2. Mulher acusa cantor de agressão (02 de maio no Fala Barreiras) 

3. Consequências de entrevista de Feliciano à Playboy (08 de maio no Fala 

Barreiras) 

4. Wagner Moura em cenas de sexo selvagem (07 de maio no Fala Barreiras) 

5. Entrevista de bispo a uma rádio local (27 de maio no Fala Barreiras) 

6. Atriz pornô cumpre promessa de Copa do Mundo (16 de junho no Fala 

Barreiras) 

7. Entrevista com representantes da Alemanha e de Portugal (15 de junho no Fala 

Barreiras) 

Proximidade cultural + Reconhecimento social 

1. Secretário de Agricultura em evento de cafeicultura (24 de abril no Fala 

Barreiras) 

2. Casagrande ‘vira a chavinha’ em etapa da Stock Car (02 de maio no Fala 

Barreiras) 

3. EBDA participa de seminário sobre cebola (10 de maio no Fala Barreiras) 

4. Clipe da Copa do Mundo “a cara” do Brasil (16 de maio no Fala Barreiras) 

5. Governador fala na Bahia Farm Show (27 de maio no Fala Barreiras) 

Proximidade cultural + Uma vida de prazer 

1. Capital federal palco de nova etapa da Stock Car (23 de abril no Fala B 

Barreiras) 

Proximidade geográfica + Ordem social 

1. Educação pública em Barreiras (24 de abril no Fala Barreiras) 

2. Morador preso por porte ilegal de arma de fogo (19 de maio no Fala Barreiras) 

3. Governo entrega obra no sudoeste (19 de maio no Fala Barreiras) 
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4. Tombamento de treminhão (04 de junho no Fala Barreiras) 

5. Homem executado em Barreiras (04 de junho no Fala Barreiras) 

Proximidade geográfica + Reconhecimento social 

1. Grafite no Parque da Cidade (17 de maio no Fala Barreiras) 

2. Premiação em Salão de Artes Visuais em Barreiras (16 de maio no Fala 

Barreiras) 

3. Desafio de sustentabilidade lançado por Fundação Solidaridad (04 de junho no 

Fala Barreiras) 

4. Estudantes apresentam projeto sustentável a empresários (04 de junho no Fala 

Barreiras) 

5. Chapa da oposição recebe apoio de partido (16 de junho no Fala Barreiras) 

Proximidade geográfica + Justiça social 

1. Destino de servidores da Adab (02 de maio no Fala Barreiras) 

2. Inauguração de Procon em Barreiras (09 de maio no Fala Barreiras) 

3. Sucesso de vendas de residencial do Sindsemb (07 de maio no Fala Barreiras) 

4. Bairro recebe Caravana da Cidadania (27 de maio no Fala Barreiras) 

5. Procon é  inaugurado em Barreiras (26 de maio no Fala Barreiras) 

Proximidade geográfica + Saúde 

1. Entrega de obras em Gentio do Ouro (24 de abril no Fala Barreiras) 

2. Falta d’água em bairro de Barreiras (04 de junho no Fala Barreiras) 

3. Comunidades de Bom Jesus da Lapa ganha poços artesianos (04 de junho no 

Fala Barreiras) 

4. Lei anti-drogas é sancionada em Barreiras  (19 de junho no Fala Barreiras) 

Proximidade geográfica + Segurança familiar 

1. Policiais civis decidem paralisar atividades (23 de abril no Fala Barreiras) 

2. Etapa de vacinação contra febre aftosa (02 de maio no Fala Barreiras) 

3. Construção de Hidrovia do São Francisco (11 de maio no Fala Barreiras) 

4. Campanha da Seagri contra Febre Aftosa (11 de maio no Fala Barreiras) 

5. Mobilização por retomada de construção da hidrovia (09 de maio no Fala 

Barreiras) 

Proximidade geográfica + Ajuda 
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1. ONG recebe centro cirúrgico (23 de abril no Fala Barreiras) 

2. ONG recebe centro cirúrgico (02 de maio no Fala Barreiras) 

3. EBDA oferece desconto em congresso (27 de maio no Fala Barreiras) 
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COMBINAÇÕES FREQUENTES SEM HIERARQUIZAÇÃO DE VALORES 
 

Interesse público com Ordem social 

1. "TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas 

estradas de SP nesta sexta-feira, 25 de abril" 

2. "Barreiras: Mesmo com recursos, Educação vive dias difíceis" 

3. "Antônio Henrique é cassado pela Justiça Federal" 

4. "Policiais civis decidem paralisar atividades por 48 horas" 

5. "Dilma anuncia verbas para o agronegócio, mas é vaiada em MG" 

6. "Após morte de torcedor, CBF interdita preventivamente Estádio do Arruda" 

7. "Sem-teto ocupam terreno particular perto do Itaquerão" 

8. "Contra 'Volta, Lula', Falcão oficializa Dilma como pré-candidata do PT" 

9. "PT diz que Barbosa foi arbitrário ao negar trabalho para Dirceu" 

10. "Procon de Barreiras será inaugurado no dia 23 de maio" 

11. "EBDA capacita técnicos para regularização ambiental de propriedades rurais" 

12. "Ex-diretor da Petrobras deixa a prisão no Paraná" 

13. "MPF denuncia cinco militares por morte de deputado na ditadura" 

14. "Morador do bairro Santa Luzia é preso por porte ilegal de arma de fogo" 

15. "Governo entrega trecho recuperado de rodovia no sudoeste da Bahia" 

16. "Travesti é agredida por se queixar de abuso em ônibus em Aracaju" 

17. "Equipes de Fiscalização de Trânsito Agropecuário recebem treinamento em 

Juazeiro" 

18. "Manifestação contra a Copa termina em confronto próximo ao Mané 

Garrincha" 

19. "Servidores municipais de São Paulo entram em greve nesta quarta-feira" 

20. "Claro terá que reduzir valores cobrados pelos serviços de internet em 

Barreiras/BA" 

21. "Procon é inaugurado em Barreiras" 

22. "Sem-teto fazem protesto na zona leste nesta quarta-feira" 

23. "Kassab é condenado por improbidade" 

24. "Falta de água faz com que moradores de Barrocão de Baixo deixem suas casas" 

25. "Audiência pública em Barreiras foi adiada" 

26. "Treminhão carregado de soja tomba próximo ao Posto Mimosão" 

27. "Lei Antidrogas é sancionada em Barreiras” 

 

Interesse público com Segurança nacional 

1. "Cruz Vermelha visita haitianos alojados na Missão Paz, em São Paulo" 
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2. "Contra 'Volta, Lula', Falcão oficializa Dilma como pré-candidata do PT" 

3. "Aécio Neves diz não temer volta de Lula" 

4. "Sérvia luta contra inundações para salvar maior usina elétrica do país" 

5. "Desmate na Mata Atlântica avança 9%" 

6. "CN/Ibope aponta Dilma com 39%, Aécio com 21% e Campos com 10%" 

7. "Chapa da oposição recebe apoio de PTC e fecha com 'frente'" 

 

Interesse público com Saúde 

1. "Manifestação termina com 'abraço' em represa sem água" 

2. "Gentio do Ouro recebe estrada recuperada, creche e Farmácia da Bahia" 

3. "Portadores de fibrose sofrem com falta de remédio na Bahia" 

4. "Começa a primeira etapa de vacinação contra aftosa na Bahia" 

5. "Nível do Cantareira atinge 8,9% da capacidade e bate novo recorde negativo" 

6. "Seagri convoca criadores a entrar em campo contra a Aftosa" 

7. "Falta de água faz com que moradores de Barrocão de Baixo deixem suas casas" 

8. "Comunidades de Bom Jesus da Lapa ganham poços artesianos" 

9. "Lei Antidrogas é sancionada em Barreiras” 

 

Interesse público com Reconhecimento social 

1. "Gentio do Ouro recebe estrada recuperada, creche e Farmácia da Bahia" 

2. "Antônio Henrique é cassado pela Justiça Federal" 

3. "Contra 'Volta, Lula', Falcão oficializa Dilma como pré-candidata do PT" 

4. "Aécio Neves diz não temer volta de Lula" 

5. "Bahia Farm Show chega à sua 10ª edição como a 2ª maior feira agrícola do 

País" 

6. "EBDA participa do 26º Seminário Nacional de Cebola" 

7. "Deputado Oziel Oliveira se empenhou para votação do piso de R$ 1.014 para 

os agentes comunitários de saúde" 

8. "Ex-diretor da Petrobras deixa a prisão no Paraná" 

9. "Líderes religiosos criticam juiz que não considera religiões cultos 

afrobrasileiros" 

10. "Seguidores de religiões afrobrasileiras protestam contra decisão de juiz; para 

teólogo, magistrado usou 'conceito estreito'" 

11. "Grafite dá nova cara aos equipamentos infantis do Parque da Cidade" 

12. "Salão de Artes Visuais da Bahia na cidade de Barreiras premiou artistas na 

noite de abertura" 

13. "Servidores municipais de São Paulo entram em greve nesta quarta-feira" 
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14. "Se esta rua fosse dele. Quarteirão onde morou Miles Davis vira 'Miles Davis 

Way'" 

15. "Aberta hoje, 27, edição comemorativa de 10 anos da Bahia Farm Show" 

16. "Kassab é condenado por improbidade" 

17. "Fundação Solidaridad lança o desafio para que o oeste se torne uma região de 

originação sustentável" 

18. "Adote uma Praça: Estudantes da Unyahna discutem projeto ambiental com 

empresariado" 

19. "CN/Ibope aponta Dilma com 39%, Aécio com 21% e Campos com 10%" 

20. "Chapa da oposição recebe apoio de PTC e fecha com 'frente'" 

21. "Representantes de Alemanha e Portugal falam sobre jogo desta segunda-feira, 

16" 

 

Interesse público com Justiça social 

1. "Barreiras: Mesmo com recursos, Educação vive dias difíceis" 

2. "Cruz Vermelha visita haitianos alojados na Missão Paz, em São Paulo" 

3. "Portadores de fibrose sofrem com falta de remédio na Bahia" 

4. "Hidrovia do Rio São Francisco, perto da realidade" 

5. "Wagner se encontra com militantes do MST e promete novas escolas em 

assentamentos" 

6. "Mobilização pela retomada da hidrovia do São Francisco" 

7. "Procon de Barreiras será inaugurado no dia 23 de maio" 

8. "Servidores municipais de São Paulo entram em greve nesta quarta-feira" 

9. "Vila Brasil recebe Caravana da Cidadania" 

10. "Claro terá que reduzir valores cobrados pelos serviços de internet em 

Barreiras/BA" 

11. "Procon é inaugurado em Barreiras" 

12. "Comunidades de Bom Jesus da Lapa ganham poços artesianos" 

 

Interesse público com Poder social 

1. "Dilma anuncia verbas para o agronegócio, mas é vaiada em MG" 

2. "PT diz que Barbosa foi arbitrário ao negar trabalho para Dirceu" 

3. "EBDA capacita técnicos para regularização ambiental de propriedades rurais" 

4. "MPF denuncia cinco militares por morte de deputado na ditadura" 

5. "Adab lança edital para contratação de pessoal" 

6. "Havan Barreiras/BA contrata auxiliar de depósito" 

7. "CDL entra com ação judicial contra operadoras de telefonia" 
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8. "Começa hoje inscrições para processo seletivo simplificado REDA para 

contratação de pessoal" 

9. "CBF e Fifa darão dinheiro para Estados fora da Copa" 

10. "MEC abre processo contra 79 instituições de ensino superior" 

11. "Embasa sensibiliza população durante Semana do Meio Ambiente em Barreiras 

 

Interesse do público com Uma vida de prazer 

1. "Capital Federal será palco da 3ª etapa da Stock Car" 

2. "Vem aí a 1ª Lavagem do Society & Cia" 

3. "São Paulo e Corinthians empatam em Barueri e continuam invictos" 

4. "Manchester City derrota West Ham em casa e conquista título inglês" 

5. "Barcelona confirma Luis Enrique como seu novo técnico" 

6. "'As Crônicas de Gelo e Fogo', de George R. R. Martin, pode ter oitavo livro" 

7. "Festival de Campos do Jordão terá 88 concertos" 

8. "Atriz pornô paga promessa com maratona de sexo para comemorar vitória do 

Chile" 

 

Interesse do público com Reconhecimento social 

1. "Concurso quer encontrar o melhor professor de matemática do Brasil para 

ensinar pelo celular" 

2. "Vanessa da Mata reinventa-se após encontro com Tom" 

3. "Jovem com câncer incurável que arrecadou R$ 11 milhões tem alta de hospital" 

4. "Mulher acusa cantor da banda Patrulha do Samba de agressão" 

5. "Marco Feliciano pode perder título de pastor por entrevista à Playboy" 

6. "Wagner Moura faz cenas de sexo selvagem com homem em longa" 

7. "Barcelona confirma Luis Enrique como seu novo técnico" 

8. "Clipe deixa música da Copa (enfim) com a cara do Brasil" 

9. "Bispo Luiz Flávio Cappio: Um pastor, próximo do seu rebanho" 

10. "'Agora é esperar o pontapé inicial', diz Blatter no Brasil" 

11. "'As Crônicas de Gelo e Fogo', de George R. R. Martin, pode ter oitavo livro" 

12. "Atores de 'Harry Potter' testam nova atração em Orlando" 

13. "Tim Rice fala dos musicais que fez com Lloyd Webber" 

14. Editall do Fundesis 

15. "Na Bahia Farm Show, governador destaca investimentos em infraestrutura" 

 

Interesse do público com Sentido da vida 
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1. "Piloto morre em queda de ultraleve" 

2. "Recém-nascida é abandonada em lixeira no Centro de SP" 

3. "Morre idoso espancado por policiais militares em Santa Maria da Vitória" 

4. "Homem é executado com quatro tiros na Vila Rica" 

5. "Dois homens morrem e um fica feirdo em acidente na BR-116" 

 

Interesse do público com Respeito pela tradição 

1. "Marco Feliciano pode perder título de pastor por entrevista à Playboy" 

2. "Clipe deixa música da Copa (enfim) com a cara do Brasil" 

3. "Dia 24, IX Copa Cidade de Xadrez no CMPV" 

4. "Livro mostra 120 anos de história da tecnologia industrial" 

5. "Festival de Campos do Jordão terá 88 concertos" 

6. "Moradores do Cerradão homenageiam Santo Antônio" 

 

Interesse do público com Capacidade 

1. "Cielo faz melhor tempo do mundo, mas fica insatisfeito" 

2. "Concurso quer encontrar o melhor professor de matemática do Brasil para 

ensinar pelo celular" 

3. "Inscrcições para curso de assistente de produção cultural serão feitas amanhã no 

Palácio das Artes" 

4. "Inscrições abertas para oficinas do Projeto Colmeia" 

5. "Curso de Produção Audiovisual participa da Mostra Cultural de Vídeos do 

Cetep" 

6. "Secretaria de Cultura da Bahia amplia vagas para Curso Assistente de Produção 

Cultural em Barreiras" 

 

Importância do indivíduo com Autoridade 

1. "Secretário da Agricultura debate caminhos sustentáveis para a cafeicultura" 

2. "STF nega habeas corpus e Marco Prisco segue preso" 

3. "Dilma anuncia verbas para o agronegócio, mas é vaiada em MG" 

4. "Wagner se encontra com militantes do MST e promete novas escolas em 

assentamentos" 

5. "Governador entrega rodovia recuperada que beneficia municípios do centro-sul 

baiano" 

6. "Marco Feliciano pode perder título de pastor por entrevista à Playboy" 

7. "Deputado Oziel Oliveira se empenhou para votação do piso de R$ 1.014 para 

os agentes comunitários de saúde" 
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8. "MPF denuncia cinco militares por morte de deputado na ditadura" 

9. "Governo entrega trecho recuperado de rodovia no sudoeste da Bahia" 

10. "Governador entrega estrada recuperada no município de Piraí do Norte" 

11. "Na Bahia Farm Show, governador destaca investimentos em infraestrutura" 

12. "Bispo Luiz Flávio Cappio: Um pastor, próximo do seu rebanho" 

13. "CN/Ibope aponta Dilma com 39%, Aécio com 21% e Campos com 10%" 

14. "Representantes de Alemanha e Portugal falam sobre jogo desta segunda-feira, 

16" 

 

Importância do indivíduo com Reconhecimento social 

1. "Justiça abre ação contra ex-diretor da Petrobras por 413 operações de lavagem 

de dinheiro" 

2. "Coronel é encontrado morto no Rio" 

3. "Secretário da Agricultura debate caminhos sustentáveis para a cafeicultura" 

4. "Antônio Henrique é cassado pela Justiça Federal" 

5. "Vanessa da Mata reinventa-se após encontro com Tom" 

6. "Contra 'Volta, Lula', Falcão oficializa Dilma como pré-candidata do PT" 

7. "Aécio Neves diz não temer volta de Lula" 

8. "Casagrande 'vira a chavinha': agora é hora da Copa Petrobras de Marcas em 

Brasília" 

9. "Mulher acusa cantor da banda Patrulha do Samba de agressão" 

10. "Marco Feliciano pode perder título de pastor por entrevista à Playboy" 

11. "Deputado Oziel Oliveira se empenhou para votação do piso de R$ 1.014 para 

os agentes comunitários de saúde" 

12. "Wagner Moura faz cenas de sexo selvagem com homem em longa" 

13. "Ex-diretor da Petrobras deixa a prisão no Paraná" 

14. "Barcelona confirma Luis Enrique como seu novo técnico" 

15. "Líderes religiosos criticam juiz que não considera religiões cultos 

afrobrasileiros" 

16. "Seguidores de religiões afrobrasileiras protestam contra decisão de juiz; para 

teólogo, magistrado usou 'conceito estreito'" 

17. "Se esta rua fosse dele. Quarteirão onde morou Miles Davis vira 'Miles Davis 

Way'" 

18. "Na Bahia Farm Show, governador destaca investimentos em infraestrutura" 

19. "Bispo Luiz Flávio Cappio: Um pastor, próximo do seu rebanho" 

20. "'Agora é esperar o pontapé inicial', diz Blatter no Brasil" 

21. "Kassab é condenado por improbidade" 
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22. "CN/Ibope aponta Dilma com 39%, Aécio com 21% e Campos com 10%" 

23. "Tim Rice fala dos musicais que fez com Lloyd Webber" 

24. "Atriz pornô paga promessa com maratona de sexo para comemorar vitória do 

Chile" 

25. "Representantes de Alemanha e Portugal falam sobre jogo desta segunda-feira, 

16" 

 

Proximidade cultural com Reconhecimento social 

1. "Secretário da Agricultura debate caminhos sustentáveis para a cafeicultura" 

2. "Antônio Henrique é cassado pela Justiça Federal" 

3. "Vanessa da Mata reinventa-se após encontro com Tom" 

4. "Casagrande 'vira a chavinha': agora é hora da Copa Petrobras de Marcas em 

Brasília" 

5. "Bahia Farm Show chega à sua 10ª edição como a 2ª maior feira agrícola do 

País" 

6. "EBDA participa do 26º Seminário Nacional de Cebola" 

7. "Marco Feliciano pode perder título de pastor por entrevista à Playboy" 

8. "Deputado Oziel Oliveira se empenhou para votação do piso de R$ 1.014 para 

os agentes comunitários de saúde" 

9. "Wagner Moura faz cenas de sexo selvagem com homem em longa" 

10. "Barcelona confirma Luis Enrique como seu novo técnico" 

11. "Grafite dá nova cara aos equipamentos infantis do Parque da Cidade" 

12. "Clipe deixa música da Copa (enfim) com a cara do Brasil" 

13. "Salão de Artes Visuais da Bahia na cidade de Barreiras premiou artistas na 

noite de abertura" 

14. "Se esta rua fosse dele. Quarteirão onde morou Miles Davis vira 'Miles Davis 

Way'" 

15. "Aberta hoje, 27, edição comemorativa de 10 anos da Bahia Farm Show" 

16. "Bispo Luiz Flávio Cappio: Um pastor, próximo do seu rebanho" 

17. "Kassab é condenado por improbidade" 

18. "Livro mostra 120 anos de história da tecnologia industrial" 

19. "'As Crônicas de Gelo e Fogo', de George R. R. Martin, pode ter oitavo livro" 

20. "Atores de 'Harry Potter' testam nova atração em Orlando" 

21. "Tim Rice fala dos musicais que fez com Lloyd Webber" 

22. "Atriz pornô paga promessa com maratona de sexo para comemorar vitória do 

Chile" 

23. "Representantes de Alemanha e Portugal falam sobre jogo desta segunda-feira, 

16" 
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24. "Na Bahia Farm Show, governador destaca investimentos em infraestrutura" 

 

Proximidade cultural com Uma vida de prazer 

1. "Capital Federal será palco da 3ª etapa da Stock Car" 

2. "Casagrande 'vira a chavinha': agora é hora da Copa Petrobras de Marcas em 

Brasília" 

3. "Manchester City derrota West Ham em casa e conquista título inglês" 

4. "Barcelona confirma Luis Enrique como seu novo técnico" 

5. "'As Crônicas de Gelo e Fogo', de George R. R. Martin, pode ter oitavo livro" 

 

Proximidade geográfica com Ordem social 

1. "TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas 

estradas de SP nesta sexta-feira, 25 de abril" 

2. "Barreiras: Mesmo com recursos, Educação vive dias difíceis" 

3. "Antônio Henrique é cassado pela Justiça Federal" 

4. "Policiais civis decidem paralisar atividades por 48 horas" 

5. "Sem-teto ocupam terreno particular perto do Itaquerão" 

6. "Mulher acusa cantor da banda Patrulha do Samba de agressão" 

7. "Procon de Barreiras será inaugurado no dia 23 de maio" 

8. "EBDA capacita técnicos para regularização ambiental de propriedades rurais" 

9. "Morador do bairro Santa Luzia é preso por porte ilegal de arma de fogo" 

10. "Governo entrega trecho recuperado de rodovia no sudoeste da Bahia" 

11. "Equipes de Fiscalização de Trânsito Agropecuário recebem treinamento em 

Juazeiro" 

12. "Servidores municipais de São Paulo entram em greve nesta quarta-feira" 

13. "Claro terá que reduzir valores cobrados pelos serviços de internet em 

Barreiras/BA" 

14. "Procon é inaugurado em Barreiras" 

15. "Sem-teto fazem protesto na zona leste nesta quarta-feira" 

16. "Falta de água faz com que moradores de Barrocão de Baixo deixem suas casas" 

17. "Audiência pública em Barreiras foi adiada" 

18. "Treminhão carregado de soja tomba próximo ao Posto Mimosão" 

19. "Homem é executado com quatro tiros na Vila Rica" 

20. "Lei Antidrogas é sancionada em Barreiras” 

 

Proximidade geográfica com Reconhecimento social 
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1. "Gentio do Ouro recebe estrada recuperada, creche e Farmácia da Bahia" 

2. "Antônio Henrique é cassado pela Justiça Federal" 

3. "Mulher acusa cantor da banda Patrulha do Samba de agressão" 

4. "Bahia Farm Show chega à sua 10ª edição como a 2ª maior feira agrícola do 

País" 

5. "Grafite dá nova cara aos equipamentos infantis do Parque da Cidade" 

6. "Salão de Artes Visuais da Bahia na cidade de Barreiras premiou artistas na 

noite de abertura" 

7. "Servidores municipais de São Paulo entram em greve nesta quarta-feira" 

8. "Aberta hoje, 27, edição comemorativa de 10 anos da Bahia Farm Show" 

9. "Na Bahia Farm Show, governador destaca investimentos em infraestrutura" 

10. "Bispo Luiz Flávio Cappio: Um pastor, próximo do seu rebanho" 

11. "Livro mostra 120 anos de história da tecnologia industrial" 

12. "Fundação Solidaridad lança o desafio para que o oeste se torne uma região de 

originação sustentável" 

13. "Adote uma Praça: Estudantes da Unyahna discutem projeto ambiental com 

empresariado" 

14. "Está aberto o edital 2014 do Fundesis" 

15. "Chapa da oposição recebe apoio de PTC e fecha com 'frente'" 

16. "Representantes de Alemanha e Portugal falam sobre jogo desta segunda-feira, 

16" 

 

Proximidade geográfica com Justiça social 

1. "Barreiras: Mesmo com recursos, Educação vive dias difíceis" 

2. "ONG LOBO receberá centro cirúrgico doado pelo Rotary Club nesta sexta, 25" 

3. "Cruz Vermelha visita haitianos alojados na Missão Paz, em São Paulo" 

4. "Portadores de fibrose sofrem com falta de remédio na Bahia" 

5. "Centro cirúrgico é doado à ong LOBO" 

6. "Adab comemora Dia do Trabalho com o enquadramento de servidores do 

antigo IBB" 

7. "Hidrovia do Rio São Francisco, perto da realidade" 

8. "Wagner se encontra com militantes do MST e promete novas escolas em 

assentamentos" 

9. "Mobilização pela retomada da hidrovia do São Francisco" 

10. "Procon de Barreiras será inaugurado no dia 23 de maio" 

11. "Sindsemb: 1º etapa de vendas do Residencial Beira Rio I é um 

sucesso""Sindsemb: 1º etapa de vendas do Residencial Beira Rio I é um 

sucesso" 
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12. "Servidores municipais de São Paulo entram em greve nesta quarta-feira" 

13. "Vila Brasil recebe Caravana da Cidadania" 

14. "Claro terá que reduzir valores cobrados pelos serviços de internet em 

Barreiras/BA" 

15. "Procon é inaugurado em Barreiras" 

16. "Comunidades de Bom Jesus da Lapa ganham poços artesianos" 

 

Proximidade geográfica com Saúde 

1. "Manifestação termina com 'abraço' em represa sem água" 

2. "Gentio do Ouro recebe estrada recuperada, creche e Farmácia da Bahia" 

3. "Portadores de fibrose sofrem com falta de remédio na Bahia" 

4. "Começa a primeira etapa de vacinação contra aftosa na Bahia" 

5. "Nível do Cantareira atinge 8,9% da capacidade e bate novo recorde negativo" 

6. "Seagri convoca criadores a entrar em campo contra a Aftosa" 

7. "Falta de água faz com que moradores de Barrocão de Baixo deixem suas casas" 

8. "Comunidades de Bom Jesus da Lapa ganham poços artesianos" 

9. "Lei Antidrogas é sancionada em Barreiras” 

 

Proximidade geográfica com Segurança familiar 

1. "Manifestação termina com 'abraço' em represa sem água" 

2. "Policiais civis decidem paralisar atividades por 48 horas" 

3. "Começa a primeira etapa de vacinação contra aftosa na Bahia" 

4. "Nível do Cantareira atinge 8,9% da capacidade e bate novo recorde negativo" 

5. "Hidrovia do Rio São Francisco, perto da realidade" 

6. "Seagri convoca criadores a entrar em campo contra a Aftosa" 

7. "Mobilização pela retomada da hidrovia do São Francisco" 

8. "Sindsemb: 1º etapa de vendas do Residencial Beira Rio I é um sucesso" 

9. "Falta de água faz com que moradores de Barrocão de Baixo deixem suas casas" 

10. "Comunidades de Bom Jesus da Lapa ganham poços artesianos" 

 

Proximidade geográfica com Ajuda 

1. "ONG LOBO receberá centro cirúrgico doado pelo Rotary Club nesta sexta, 25" 

2. "Cruz Vermelha visita haitianos alojados na Missão Paz, em São Paulo" 

3. "Centro cirúrgico é doado à ong LOBO" 

4. "EBDA oferece desconto para congresso de milho e sorgo" 
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QUADRO DE ANÁLISE 

 

Sexta-feira, 25 de abril de 2014 

TÍTULO LEAD SITE PUBLICAÇÃO DIMENSÕES DE 

NOTICIABILIDADE 

VALORES 

HUMANOS 

"TRÂNSITO 

AGORA: 

acompanhe o 

trânsito em 

São Paulo e o 

tráfego nas 

estradas de SP 

nesta sexta-

feira, 25 de 

abril" 

"Está com 

problemas no 

trânsito? Mande 

seu relato para o 

Estado por 

WhatsApp para o 

número (11) 

9.7069-8639 e 

ajude outros 

motoristas a fugir 

dos 

congestionamentos. 

Durante todo o dia 

recebemos 

informações e 

imagens de ruas e 

avenidas paradas 

com a hashtag 

#TransitoEstadao 

no Instagram. Não 

se esqueça de citar 

o local, o número 

aproximado e o 

sentido. As 

principais dicas 

vão aparecer no 

nosso Instagram e 

no nosso site. 

Mande e receba 

informações sobre 

o trânsito em São 

Paulo também pelo 

Twitter do Estadão, 

usando a hashtag 

#TransitoEstadao." 

Estadão 25 de abril continuidade interesse 

público proximidade 

geográfica  

ordem social 
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"Justiça abre 

ação contra 

ex-diretor da 

Petrobras por 

413 operações 

de lavagem de 

dinheiro" 

"A Justiça Federal 

abriu nesta sexta-

feira, 25, ação 

penal contra o ex-

diretor de 

Abastecimento da 

Petrobras, Paulo 

Roberto Costa - 

preso desde 20 de 

março pela 

Operação Lava 

Jato -, acusado de 

integrar 

organização 

criminosa para a 

prática de crimes 

de corrupção e 

peculato na estatal 

petrolífera." 

Estadão 25 de abril ruptura anormalidade 

importância do 

indivíduo  

ordem social 

poder social 

reconhecimento 

social 

"Cielo faz 

melhor tempo 

do mundo, 

mas fica 

insatisfeito" 

"Homem mais 

rápido do mundo 

nos 50 metros nado 

livre, com folga 

sobre qualquer 

outro estrangeiro, 

Cesar Cielo é agora 

também o mais 

veloz de 2014 nos 

50 metros 

borboleta. Mas o 

campeão mundial 

não gostou nada do 

seu desempenho na 

final do Troféu 

Maria Lenk, nesta 

sexta-feira à tarde, 

no Parque 

Aquático do 

Ibirapuera. De 

qualquer forma, o 

tempo de 23s01 o 

coloca no topo do 

ranking mundial da 

prova, à frente do 

sul-africano Roland 

Schoeman, que tem 

23s07." 

Estadão 25 de abril importância do 

indivíduo interesse do 

público proximidade 

cultural proximidade 

geográfica 

ambição 

audácia 

capacidade 

obter sucessos 

escolhendo 

suas próprias 

metas  
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"Peregrinos 

começam a 

chegar ao 

Vaticano para 

a canonização 

dos papas" 

"Os peregrinos 

estrangeiros 

começaram a 

movimentar a 

Praça de São Pedro 

e os arredores do 

Vaticano nesta 

véspera de 

canonização dos 

papas João XXIII e 

João Paulo II, que 

ocorrerá neste 

domingo, 27. O 

tráfego já está 

proibido a veículos 

nas ruas laterais e 

diagonais, onde só 

podem entrar 

pedestres. Às 19h 

deste sábado, as 

restrições serão 

maiores, com 

bloqueios nos 

principais acessos." 

Estadão 25 de abril proximidade cultural 

normalidade  

respeito pela 

tradição 

devoção uma 

vida espiritual 

"Coronel é 

encontrado 

morto no Rio" 

"O coronel 

reformado do 

Exército Paulo 

Malhães foi 

encontrado morto 

na manhã desta 

sexta-feira, 25, no 

sítio em qe morava 

em Nova Iguaçu 

(cidade na Baixada 

Fluminense). O 

corpo apresentava 

marcas de asfixia, 

segundo a Polícia 

Civil. Malhães 

prestou depoimento 

em março à 

Comissão Nacional 

da Verdade, em 

que relatava ter 

participado de 

prisões e torturas 

durante a ditadura 

militar." 

Estadão 25 de abril importância do 

indivíduo ruptura  

reconhecimento 

social sentido 

da vida 
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"Manifestação 

termina com 

'abraço' em 

represa sem 

água" 

"A manifestação 

Salvem o 

Cantareira - Água 

para Todos 

terminou com um 

cordão humano 

dando um abraço 

nos pilares secos da 

ponte que passa 

sobre a represa 

Jaguari-Jacareí, na 

tarde desta sexta-

feira, 25, entre 

Piracaia e 

Joanópolis, na 

região leste do 

Estado de São 

Paulo. Os 

manifestantes 

ocuparam a parte 

seca da represa 

para pedir ao 

governo estadual a 

decretação de 

situação de 

calamidade pública 

nas regiões das 

Bacias dos Rios 

Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí 

(PCJ), atingidas 

por forte 

estiagem." 

Estadão 25 de abril interesse público 

proximidade 

geográfica 

continuidade 

saúde 

segurança 

familiar  
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"Fim de 

semana tem 

clássicos no 

Brasil e 

Europa, 

decisão no 

vôlei e no 

UFC" 

"O final de semana 

será de muito 

esporte em todo o 

mundo. Enquanto 

no Brasil a rodada 

terá confrontos 

entre algumas 

equipes 

consideradas 

favoritas ao título 

do Brasileirão, no 

futebol europeu 

tem gente contando 

as horas para fazer 

a festa. Há 

clássicos que mais 

parecem finais de 

campeonato. 

Sábado e domingo 

terão ainda jogos 

importantes da 

NBA, as fases 

decisivaas do ATP 

de Barcelona e do 

WTA de Stuttgart, 

a etapa da Stock 

Car em Brasília, 

além do UFC 172, 

com duelo entre 

Jon Jones e o 

brasileiro Glover 

Teixeira." 

Estadão 25 de abril proximidade cultural 

interesse do público 

continuidade 

normalidade 

uma vida 

excitante 

"Secretário da 

Agricultura 

debate 

caminhos 

sustentáveis 

para a 

cafeicultura" 

"O secretário 

estadual da 

Agricultura, Jairo 

Carneiro, fez nesta 

quinta-feira (24), 

representando o 

governador do 

Estado, Jaques 

Wagner, a abertura 

oficial do VI 

Encontro dos 

Produtores Rurais 

de Barra da Estiva 

e Região, evento 

que tem objetivo de 

difundir novas 

tendências 

mundiais e 

tecnologias 

sustentáveis da 

cultura do café." 

Fala 

Barreiras 

24 de abril importância do 

indivíduo proximidade 

cultural interesse 

público 

autoridade 

reconhecimento 

social respeito 

pela tradição 
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"Barreiras: 

Mesmo com 

recursos, 

Educação 

vive dias 

difíceis" 

"R$ 17.721.407,37 

(dezessete milhões 

setecentos e vinte e 

um mil, 

quatrocentos e sete 

reais e trinta e sete 

centavos). Este é o 

valor repassado 

pelo governo 

federal ao 

município de 

Barreiras pelo 

Fundeb (Fundo de 

Manutenção e 

Desenvolvimento 

da Educação 

Básica e de 

Valorização dos 

Profissionais da 

Educação), apenas 

nos quatro 

primeiros meses de 

2014. O valor, mais 

do que 

considerável e 

suficiente para 

gerir a Educação 

do município da 

forma correta, 

inclusive, pagando 

o que é de direito 

aos professores e 

servidores, que são 

quem realmente 

fazem a escola 

acontecer. (...) 

Infelizmente, hoje, 

em Barreiras, 

temos um governo 

que trabalha contra 

o próprio povo, 

com a anuência de 

boa parte dos 

vereadores, que por 

conta de interesses 

próprios são 

complacentes com 

o descaso na 

Educação e não 

fiscalizam a 

aplicação dos 

recursos inerentes à 

pasta." 

Fala 

Barreiras 

24 de abril proximidade 

geográfica  

interesse público 

anormalidade 

ordem social 

justiça social 

riqueza 

idoneidade 
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"Gentio do 

Ouro recebe 

estrada 

recuperada, 

creche e 

Farmácia da 

Bahia" 

"O trecho da 

rodovia BA-160, 

no município de 

Gentio do Ouro, foi 

totalmente 

pavimentado e 

restaurado pelo 

Governo do 

Estado. O 

governador Jaques 

Wagner descerrou 

a placa do 

Departamento de 

Infraestrutura de 

Transportes da 

Bahia (Derba), 

órgão responsável 

pela obra, nesta 

quinta-feira (24), 

beneficiando os 

motoristas que 

passam pela região, 

no Médio São 

Francisco." 

Fala 

Barreiras 

24 de abril interesse público 

proximidade 

geográfica 

reconhecimento 

social  

saúde 

"Antônio 

Henrique é 

cassado pela 

Justiça 

Federal" 

"Prefeito de 

Barreiras, Antônio 

Henrique de Souza 

Moreira tem seu 

mandato cassado 

por improbidade 

administrativa no 

ano de 2001. A 

decisão é da Justiça 

Federal de 

Barreiras e cabe 

apelação para o 

Tribunal. O 

prefeito terá que 

pagar uma multa de 

R$ 30.000,00." 

Fala 

Barreiras 

24 de abril importância do 

indivíduo  

interesse público 

proximidade cultural 

proximidade 

geográfica 

ruptura  

anormalidade 

reconhecimento 

social  

ordem social 

idoneidade 
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"Concurso 

quer 

encontrar o 

melhor 

professor de 

matemática 

do Brasil para 

ensinar pelo 

celular" 

"A Vivo, em 

parceria com a 

Abril Educação, 

Edumobi, O 

Reverso, Fundação 

Telefônica e 

Fundação Victor 

Civita, está 

lançando um 

concurso para 

escolher "O Melhor 

Professor de 

Matemática do 

Brasil". O 

vencedor ganhará 

um contrato para 

ser âncora de um 

serviço da 

operadora para 

ensino de 

matemática pelo 

celular e internet, 

nos moldes do 

curso existente 

hoje estrelado pelo 

professor Pasquale 

Cipro Neto." 

Fala 

Barreiras 

24 de abril interesse do público 

anormalidade  

reconhecimento 

social 

capacidade 

inteligência 
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"Vanessa da 

Mata 

reinventa-se 

após encontro 

com Tom" 

"No ano passado, 

Vanessa da Mata 

disputou o primeiro 

lugar de vendas no 

iTunes com Anitta. 

Era o cancioneiro 

de Tom Jobim 

versus Show das 

Poderosas. 'Uma 

coisa 

maravilhosa!', 

exclama a cantora, 

que, 

paradoxalmente, 

constatou, em seus 

shows pelo País, 

que não são poucos 

os que 

desconhecem ser 

Tom o autor de 

alguns dos maiores 

clássicos nacionais. 

(...) Passado o 

momento 

intérprete, ela 

retoma a faceta 

cantautora das 

próprias histórias. 

Produzido pelos 

amigos e 

companheiros nos 

12 anos de estrada, 

Liminha e Kassin, 

Segue o Som, novo 

CD, é o quinto 

autoral da carreira. 

Lançamento da 

Sony (o show será 

no Circo Voador, 

na sexta-feira, 25), 

tem 14 faixas, 

sendo um remix e 

uma regravação - 

do clássico de 40 

anos atrás, 

Sunshine On My 

Shoulders, cuja 

melancolia é 

adoçada pela voz 

de Vanessa. As 

demais são de sua 

autoria." 

Fala 

Barreiras 

23 de abril importância do 

indivíduo  

proximidade cultural 

interesse do público 

reconhecimento 

social  

uma vida 

variada 
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"Policiais 

civis decidem 

paralisar 

atividades por 

48 horas" 

"Os policiais civis 

da Bahia irão 

paralisar as 

atividades por 48 

horas em maio. A 

decisão foi tomada 

em assembleia na 

manhã desta 

quarta-feira (23), 

no auditório da 

Associação dos 

Funcionários 

Públicos do Estado 

da Bahia (AFPEB), 

no Dois de Julho. 

A paralisação 

começa às 8h do 

dia 6 e termina às 

8h do dia 8." 

Fala 

Barreiras 

23 de abril interesse público 

proximidade 

geográfica ruptura 

ordem social 

segurança 

familiar 

um mundo de 

paz 

"STF nega 

habeas corpus 

e Marco 

Prisco segue 

preso" 

"Nesta quarta-feira, 

23 de abril, a 

Justiça Federal 

acolheu, mais uma 

vez, o 

entendimento do 

Ministério Público 

Federal (MPF) ao 

negar o pedido de 

liberdade feito pelo 

vereador e líder das 

greves realizadas 

pela Polícia Militar 

(PM) baiana em 

2001, 2012 e 2014, 

Marco Prisco 

Caldas Machado. A 

decisão foi 

assinada pelo 

ministro do 

Supremo Tribunal 

Federal (STF), 

Ricardo 

Lewandowski." 

Fala 

Barreiras 

23 de abril importância do 

indivíduo  

continuidade 

proximidade cultural  

autoridade 

ordem social 
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"Capital 

Federal será 

palco da 3ª 

etapa da 

Stock Car" 

"A equipe C2 

chega à Capital 

Federal para a 

disputa da 3ª etapa 

da Stock Car. Em 

sua terceira corrida 

na categoria, a 

equipe segue 

confiante em 

conquistar mais um 

bom resultado. Na 

última etapa, em 

Santa Cruz do Sul, 

em apenas duas 

corridas a equipe 

colocou Gabriel 

Casagrande na 

oitava colocação. 

(...) Os motores da 

Stock Car 

começam a roncar 

na sexta-feira, com 

o primeiro treino 

livre, com os 

pilotos divididos 

em dois grupos, às 

16h. No sábado, os 

carros entram na 

pista para mais um 

ensaio, às 9h. A 

definição do grid 

de largada acontece 

às 14h, com 

transmissão ao 

vivo do Sportv. A 

rodada dupla de 

domingo começa 

12h30 e também 

terá transmissão ao 

vivo do Sportv." 

Fala 

Barreiras 

23 de abril interesse do público 

proximidade cultural  

uma vida de 

prazer 
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"ONG LOBO 

receberá 

centro 

cirúrgico 

doado pelo 

Rotary Club 

nesta sexta, 

25" 

"O tão sonhado e 

necessário centro 

cirúrgico doado à 

LOBO (Liga de 

Ordem para Bichos 

Órfãos) pelo 

Rotary Club 

Barreiras Rio de 

Ondas será 

entregue nesta 

sexta-feira, 25, na 

sede da ONG às 

16h. Prefeito 

municipal, 

secretária de saúde, 

vereadores, 

responsáveis pelo 

Centro de Controle 

de Zoonoses e 

veterinários 

parceiros foram 

convidados a 

participar deste 

momento tão 

especial para a 

instituição, que 

surgiu em 2005." 

Fala 

Barreiras 

23 de abril  interesse do público 

proximidade 

geográfica 

proximidade cultural  

justiça social 

ajuda  

 

Sábado, 03 de maio de 2014 

TÍTULO LEAD SITE PUBLICAÇÃ

O 

DIMENSÕES DE 

NOTICIABILIDADE 

VALORES 

HUMANOS 

"Dilma 

anuncia verbas 

para o 

agronegócio, 

mas é vaiada 

em MG" 

"A presidente 

Dilma Rousseff foi 

vaiada em três 

momentos na 

abertura oficial da 

Expozebu, que 

reúne empresários 

da agropecuária do 

Triângulo Mineiro. 

No evento, 

realizado em 

Uberaba (MG), ela 

prometeu que o 

plano agrícola 

pecuário 2014-2015 

terá mais recursos e 

mais facilidades na 

obtenção de crédito. 

Na versão anterior, 

a verba para 

financiamento foi 

de R$ 136 bilhões. 

O anúncio não foi 

suficiente para 

conter a plateia." 

Estadão 03 de maio importância do 

indivíduo proximidade 

cultural interesse 

público normalidade 

continuidade 

autoridade 

poder social 

ordem social  

"Após morte 

de torcedor, 

CBF interdita 

"A morte de um 

torcedor após o 

empate por 1 a 1 

Estadão 03 de maio interesse público 

proximidade cultural 

normalidade 

autoridade 

responsabilidade 

ordem social 
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preventivamen

te Estádio do 

Arruda" 

entre Santa Cruz e 

Paraná, na última 

sexta-feira à noite, 

pela Série B do 

Campeonato 

Brasileiro, fez a 

CBF agir neste 

sábado. Em 

resposta à tragédia 

ocorrida no Arruda, 

no Recife, a 

entidade decidiu 

interditar de 

maneira preventiva 

o estádio." 

"Conflitos 

atrasam final 

da Copa da 

Itália e causam 

brigas na 

Alemanha" 

"A rixa histórica 

regional entre 

romanos e 

napolitanos deixou 

pelo menos três 

torcedores do 

Napoli feridos à 

bala, neste sábado, 

antes da final da 

Copa da Itália, entre 

Napoli e Fiorentina, 

em Roma. Os ultra 

da Roma, violentos 

torcedores 

organizados, são 

acusados pelos 

ataques, que 

atrasam a realização 

da partida, que 

estava prevista para 

começar às 16h de 

Brasília, no Estádio 

Olímpico." 

Estadão 03 de maio proximidade cultural 

normalidade  

interesse do público 

ordem social 

"Cruz 

Vermelha 

visita 

haitianos 

alojados na 

Missão Paz, 

em São Paulo" 

"Um grupo de 20 

voluntários da Cruz 

Vermelha de São 

Paulo chegou na 

manhã deste 

sábado, 3, na 

Missão Paz, no 

Glicério, na região 

central da capital, 

para ajudar os 

haitianos que estão 

alojados no local. 

De acordo com 

Fábio Leança, 

coordenador do 

Departamento de 

Socorro e Desastre 

da entidade, o 

objetivo é ajudar na 

organização e 

distribuição das 

doações que têm 

Estadão 03 de maio proximidade geográfica  

interesse público 

normalidade 

ajuda  

justiça social  

um mundo de 

paz  

segurança 

nacional 
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sido enviadas ao 

alojamento." 

"Sem-teto 

ocupam 

terreno 

particular 

perto do 

Itaquerão" 

"Um grupo de mil 

famílias do 

Movimento dos 

Trabalhadores Sem 

Teto (MTST) 

ocupou na 

madrugada deste 

sábado, 3, um 

terreno particular na 

Rua Malmequer do 

Campo, na região 

do Parque do 

Carmo, em 

Itaquera, na zona 

leste de São Paulo. 

O local fica a cerca 

de 4 km da Arena 

Corinthians, o 

Itaquerão, e o grupo 

pretende ficar no 

local por tempo 

indeterminado." 

Estadão 03 de maio proximidade geográfica  

interesse público 

ruptura 

ordem social  

"'Star Wars' 

motiva corrida 

noturna" 

"Cinco mil pessoas 

devem participar na 

noite de hoje de 

uma corrida 

inusitada: a Star 

Wars Run - 

primeira corrida da 

saga Star Wars em 

São Paulo, 

promovida pela 

Disney. As 

atividades têm 

início previsto para 

22h e a largada será 

à 0h01, atrásdo 

Memorial da 

América Latina, na 

Barra Funda. O 

percurso é de seis 

quilômetros." 

Estadão 03 de maio interesse do público 

proximidade geográfica 

proximidade cultural 

uma vida 

variada 

"Portadores de 

fibrose sofrem 

com falta de 

remédio na 

Bahia" 

"Os portadores de 

fibrose cística na 

Bahia estão há 

quatro meses 

sofrendo com a 

falta do 

medicamento 

pulmozyme no 

Sistema Único de 

Saúde (SUS). A 

também portadora 

da doença, Ana 

Brayner, de 66 

anos, entrou em 

contato com o canal 

Cidadão Repórter, 

Fala 

Barreiras 

03 de maio interesse público 

anormalidade 

proximidade geográfica 

saúde  

justiça social 
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do Portal A Tarde, 

para contar que há 

pelo menos um mês 

não faz uso do 

medicamento, que é 

fornecido pelo 

Centro de 

Referência de 

Fibrose Cística da 

Bahia do Hospital 

Otávio Mangabeira. 

(...) De acordo com 

o vice-presidente do 

Núcleo de Fibrose 

Cística da Bahia, 

Cristiano Araújo, o 

medicamento está 

em falta na unidade 

desde dezembro de 

2013. 'Entramos em 

contato com o 

estado e eles 

sempre dizem que 

vai chegar, mas 

nunca chega. 

Quando mandam, é 

uma quantidade tão 

pouca que acaba em 

dois dias e é 

passada para os 

pacientes em 

situações mais 

graves', disse." 

"Jovem com 

câncer 

incurável que 

arrecadou R$ 

11 milhões 

tem alta de 

hospital" 

"Stephen Sutton, 19 

anos, jovem em 

fase terminal de um 

câncer incurável 

que conseguiu 

arrecadar 3 milhões 

de libras (11 

milhões de reais) 

para instituições de 

caridade teve alto 

do hospital nessa 

sexta-feira, de 

acordo com o jornal 

inglês Daily Mail. 

O adolescente, que 

luta contra o câncer 

de intestino há 

quatro anos, estava 

internado no 

Hospital Rainha 

Elizabeth, em 

Birmingham." 

Fala 

Barreiras 

03 de maio interesse do público 

anormalidade  

ruptura  

distância 

reconhecimento 

social  

saúde 

"Contra 

'Volta, Lula', 

Falcão 

oficializa 

Dilma como 

"Dilma leva 11 

ministros a evento 

do PT em SP. A 

presidente Dilma 

Rousseff, o ex-

Fala 

Barreiras 

03 de maio interesse público 

importância do 

indivíduo  

proximidade cultural 

continuidade 

ordem social 

reconhecimento 

social  

segurança 

nacional 
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pré-candidata 

do PT" 

presidente Luiz 

Inácio Lula da Silva 

e o prefeito de São 

Paulo, Fernando 

Haddad, participam 

do 14º Encontro 

Nacional do PT, no 

Centro de 

Convenções 

Anhembi, na zona 

norte de São Paulo, 

nessa sexta-feira 

(2). Em discurso na 

noite dessa sexta-

feira, durante o 14º 

Encontro Nacional 

do partido, o 

presidente nacional 

do PT, deputado 

estadual Rui Falcão 

(SP), defende 

oficializar a 

indicação da 

presidente Dilma 

Rousseff como pré-

candidata à 

reeleição." 

normalidade  

"Aécio Neves 

diz não temer 

volta de Lula" 

"O senador Aécio 

Neves, pré-

candidato à 

Presidência da 

República pelo 

PSDB, disse nesta 

sexta-feira (2) não 

se importar com o 

movimento 'Volta, 

Lula'. Em visita a 

Uberaba, no 

Triângulo Mineiro, 

reduto dos petistas 

e aliados, ele mais 

uma vez não 

poupou críticas de 

todas as espécies ao 

PT, mas não deixou 

claro quais seriam 

as 'medidas 

impopulares' que 

disse poucas horas 

antes, na Bahia, que 

tomaria caso eleito. 

Pela segunda vez 

nesta semana se 

intitulou o 

candidato do 

agronegócio. 

Durante a 

Expozebu, nessa 

sexta, ele discursou 

para produtores e 

Fala 

Barreiras 

03 de maio importância do 

indivíduo  

interesse público 

reconhecimento 

social  

segurança 

nacional 
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fez promessas de 

garantir a segurança 

jurídica das terras 

aos produtores do 

setor." 

"Casagrande 

'vira a 

chavinha': 

agora é hora 

da Copa 

Petrobras de 

Marcas em 

Brasília" 

"Gabriel 

Casagrande está de 

volta a Brasília. 

Depois de pisar 

fundo no 

Autódromo 

Internacional 

Nelson Piquet no 

último final de 

semana com a 

Stock Car, o piloto 

paranaense retornou 

à capital federal 

nesta sexta-feira 

para a segunda 

etapa da disputa da 

Copa Petrobras de 

Marcas. A pista é a 

mesma. Mas entre 

uma categoria e 

outra é tudo 

completamente 

diferente." 

Fala 

Barreiras 

02 de maio proximidade cultural 

importância do 

indivíduo  

continuidade 

reconhecimento 

social  

uma vida de 

prazer 

"Centro 

cirúrgico é 

doado à ONG 

LOBO" 

"O tão sonhado e 

necessário centro 

cirúrgico doado à 

LOBO - Liga de 

Ordem para Bichos 

Órfãos - pelo 

Rotary Club 

Barreiras Rio de 

Ondas foi entregue 

no dia 25 de abril. 

Estiveram presentes 

na sede da ong, 

prestigiando o 

momento, 

vereadores 

municipais, 

secretária de saúde 

do município, 

responsáveis pelo 

Centro de Controle 

de Zoonoses (CCZ) 

e veterinários 

parceiros da 

instituição." 

Fala 

Barreiras 

02 de maio interesse do público 

proximidade geográfica 

proximidade cultural  

justiça social 

ajuda  

"Começa a 

primeira etapa 

de vacinação 

contra aftosa 

na Bahia" 

"A primeira etapa 

de vacinação contra 

a febre aftosa de 

2014 começou 

ontem (1º) e vai até 

o dia 31 de maio 

em toda a Bahia. A 

meta da Agência de 

Fala 

Barreiras 

02 de maio interesse público 

proximidade geográfica 

proximidade cultural 

continuidade  

saúde  

segurança 

familiar  

respeito pela 

tradição  
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Defesa 

Agropecuária da 

Bahia (Adab), 

vinculada à 

Secretaria da 

Agricultura, é 

aumentar cada vez 

mais a cobertura 

vacinal, imunizando 

os 11.103.780 

milhões de 

bovídeos que 

formam o rebanho 

baiano, retomando 

os altos índices 

vacinais acima de 

96%." 

"Adab 

comemora Dia 

do Trabalho 

com o 

enquadrament

o de 

servidores do 

antigo IBB" 

"Os médicos 

veterinários e 

engenheiros 

agrônomos do 

extinto Instituto 

Biológico da Bahia 

(IBB) à disposição 

da Agência de 

Defesa 

Agropecuária da 

Bahia (Adab), 

vinculada à 

Secretaria da 

Agricultura, foram 

enquadrados no 

Grupo Ocupacional 

Fiscalização e 

Regulação. A 

publicação do 

Diário Oficial de 3 

de abril beneficia 

48 servidores e na 

última quarta-feira 

(30), véspera do 

Dia Internacional 

do Trabalho, saiu a 

portaria nº 069, já 

enquadrando 25 dos 

servidores 

relacionados. Este 

ato valoriza o 

trabalho do servidor 

desde a criação da 

Adab em 1999 e 

iguala os servidores 

como Fiscais 

Estaduais 

Agropecuários." 

Fala 

Barreiras 

02 de maio proximidade geográfica  

interesse do público 

justiça social 

"Mulher acusa 

cantor da 

banda Patrulha 

do Samba de 

agressão" 

"Uma mulher acusa 

o vocalista da 

banda Patrulha do 

Samba de agressão. 

A confusão 

Fala 

Barreiras 

02 de maio importância do 

indivíduo  

ruptura  

proximidade geográfica  

interesse do público  

reconhecimento 

social  

ordem social 
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aconteceu na 

madrugada desta 

quinta-feira (1º) em 

uma casa de show, 

no bairro de Piatã, 

na capital baiana." 

"Mulher mais 

gorda do 

mundo garante 

que vai perder 

127 quilos 

para conseguir 

caminhar até o 

altar e se 

casar" 

"A mulher mais 

gorda do mundo 

revelou que vai 

perder cerca de 127 

quilos para realizar 

o casamento de 

seus sonhos. 

Charity Pierce, de 

38 anos, pesa duas 

vezes mais que seu 

noivo, Tony Saur, 

em impressionantes 

346 quilos. Ela 

precisa perder peso 

para conseguir 

passar por uma 

cirurgia e salvar sua 

vida." 

Fala 

Barreiras 

02 de maio interesse do público 

ruptura  

distância 

saúde  

audácia  

escolha das 

próprias metas 

"Vem aí a 1ª 

Lavagem do 

Society & 

Cia" 

"Acontece no dia 

17 de maio, a partir 

das 14h, no Clube 

Society & CIA, 

uma grande festa 

animada por 

Welber Lenno, 

Jogada do B-cko e a 

participação mais 

do que especial de 

Fernando Xekerê. 

A grande festa é a 

1ª Lavagem do 

Society & CiA. O 

clube fica na saída 

para Angical, logo 

após o bairro 

Buritis. Você não 

pode faltar. Os 

ingressos? Os 

ingressos estão à 

venda na Farmácia 

Paris." 

Fala 

Barreiras 

02 de maio interesse do público 

proximidade geográfica  

uma vida de 

prazer 

 

Domingo, 11 de maio de 2014 

TÍTULO LEAD SITE PUBLICAÇÃO DIMENSÕES DE 

NOTICIABILIDADE 

VALORES 

HUMANOS 

"PT diz que 

Barbosa foi 

arbitrário ao 

negar trabalho 

para Dirceu" 

"O presidente 

nacional do PT, 

Rui Falcão, 

divulgou uma 

nota na tarde 

deste domingo, 

11, na qual acusa 

Estadão 11 de maio interesse público 

normalidade 

continuidade 

poder social 

ordem social 

autoridade 
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o ministro 

Joaquim 

Barbosa, 

presidente do 

Supremo 

Tribunal Federal, 

de obstruir a 

Justiça e agir de 

forma arbitrária 

por negar ao ex-

ministro da Casa 

Civil, José 

Dirceu, o direito 

de trabalhar fora 

do complexo 

penitenciário da 

Papuda." 

"Nível do 

Cantareira 

atinge 8,9% da 

capacidade e 

bate novo 

recorde 

negativo" 

"O nível de 

armazenamento 

no Sistema 

Cantareira 

atingiu 8,9% de 

sua capacidade e 

bateu mais um 

recorde negativo 

neste domingo, 

11. Em queda há 

21 dias 

consecutivos, o 

reservatório que 

abastece a 

Grande São 

Paulo recuou 0,2 

ponto percentual 

de ontem para 

hoje." 

Estadão 11 de maio interesse público 

proximidade 

geográfica 

continuidade 

anormalidade 

segurança 

familiar  

saúde 

"Refém diz 

que perdoa 

sequestrador 

de ônibus no 

Rio" 

"A estudante 

Raphaella Lobo 

Barbosa de 

Jezus, de 17 

anos, afirmou na 

manhã deste 

domingo, 11, que 

perdoa seu 

sequestrador, 

Paulo Alberto 

Ferreira da Silva, 

de 32. "Ele não 

me fez mal 

nenhum. Percebi 

que estava 

desesperado. A 

única coisa que 

tenho dele é 

pena, eu acho", 

disse ela na casa 

em que mora, em 

Anchieta (zona 

norte do Rio). Na 

noite de sábado, 

Estadão 11 de maio interesse do público 

anormalidade 

ordem social 

um mundo de 

paz  

harmonia 

interior 
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dia 10, Raphaella 

paassara duas 

horas e meia com 

uma tesoura no 

pescoço, depois 

de ser capturada 

por Silva dentro 

de um ônibus na 

linha 723, na 

Avenida Brasil, 

altura do bairro 

de Guadalupe 

(zona norte). O 

criminoso 

acabou se 

rendendo à 

Polícia Militar 

(PM), sem ferir 

Raphaella e o 

motorista Júlio 

César Pereira, 

também refém." 

"São Paulo e 

Corinthians 

empatam em 

Barueri e 

continuam 

invictos" 

"Em um clássico 

bem disputado e 

com poucos 

momentos de 

brilho, São Paulo 

e Corinthians 

ficaram no 

empate por 1 a 1, 

neste domingo, 

na Arena 

Barueri, pela 

quarta rodada do 

Brasileirão. 

Apenas 14 mil 

torcedores foram 

ao estádio e no 

final o resultado 

acabou sendo 

justo até pelas 

poucas chances 

de gol para os 

dois lados. As 

ausências de 

Jadson e Pato 

foram sentidas 

nos dois lados." 

Estadão 11 de maio interesse do público 

continuidade 

uma vida de 

prazer  

obter sucessos 

"Manchester 

City derrota 

West Ham em 

casa e 

conquista 

título inglês" 

"Ao contrário do 

rival Liverpool, o 

Manchester City 

não deixou a 

chance escapar e 

conquistou o 

título do 

Campeonato 

Inglês neste 

domingo ao 

vencer o West 

Ham por 2 a 0, 

Estadão 11 de maio proximidade cultural 

interesse do público 

continuidade 

uma vida de 

prazer  

obter sucessos 
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no Ethiad 

Stadium. Como 

dependia apenas 

de si mesmo para 

assegurar o 

quarto troféu na 

competição, o 

City não se 

preocupou com a 

vitória do 

Liverpool, vice-

campeão, e viu 

sua torcida 

invadir o 

gramado assim 

que o árbitro 

apitou pela 

última vez." 

"Hidrovia do 

Rio São 

Francisco, 

perto da 

realidade" 

"Na sexta-feira, 

09, houve uma 

reunião no 

galpão da 

Icofort, no 

povoado de 

Passagem, no 

município de 

Muquém do São 

Francisco, Oeste 

da Bahia, que 

reuniu 

representantes da 

AIBA - 

Associação de 

Agricultores e 

Irrigantes da 

Bahia, na pessoa 

de seu 

presidente, sr. 

Júlio Cézar 

Busato; da 

Abapa - 

Associação 

Baiana de 

Produtores de 

Algodão, na 

pessoa de sua 

presidente, sra. 

Isabel da Cunha; 

da Icofort 

Agroindustrial, 

nas pessoas de 

seu presidente, 

sr. Décio Barreto 

Jr., e de seu 

diretor de 

logística, sr. 

Marcelo 

Teixeira; da 

Seinp - 

Secretaria 

Fala 

Barreiras 

11 de maio interesse público 

proximidade 

geográfica  

justiça social 

segurança 

familiar 
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Estadual da 

Indústria Naval e 

Portos, na pessoa 

do secretário sr. 

Carlos Costa, do 

prefeito 

municipal de 

Ibotirama, sr. 

Terence Lessa e 

do prefeito de 

Muquém do São 

Francisco, sr. 

Márcio Mariano. 

(...) De acordo 

com o secretário 

Carlos Costa, 

uma licitação 

está sendo 

realizada e, 

provavelmente, 

até o mês de 

novembro a 

dragagem do 

canal será 

realizada, 

possibilitando 

assim a 

navegação de 

cargas. A 

mobilização teve 

o objetivo de 

chamar a atenção 

das autoridades 

federais para a 

necessidade da 

revitalização da 

hidrovia do São 

Francisco, 

mostrando que é 

possível utilizá-

la para alavancar 

com baixo custo 

o 

desenvolvimento 

econômico de 

diversos 

municípios. 'O 

transporte 

hidroviário 

atualmente está 

subutilizado no 

Brasil e já 

estamos 

mudando isso 

com a 

mobilização', 

ressalta o 

secretário Carlos 

Costa." 

"Wagner se "O governador Fala 11 de maio importância do autoridade 
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encontra com 

militantes do 

MST e 

promete novas 

escolas em 

assentamentos" 

Jaques Wagner 

recebeu neste 

sábado (10) cerca 

de 700 

integrantes do 

Movimento Sem 

Terra (MST), no 

Centro 

Administrativo 

da Bahia (CAB). 

No início da 

tarde, Wagner se 

reuniu com 

lideranças do 

MST, mas depois 

falou com 

integrantes do 

movimento que 

estavam em 

frente ao prédio 

da Governadoria. 

O MST 

apresentou ao 

governo onze 

reivindicações, 

incluindo a 

negociação com 

as empresas de 

celulose para 

liberação de 30 

mil hectares para 

uso na reforma 

agrária - há 

previsão de que a 

primeira etapa da 

emissão de posse 

desse terreno 

aconteça ainda 

este ano. O 

governo também 

irá concluir cinco 

colégios e 

construir mais 

quatro unidades 

de ensino nos 

assentamentos, 

além de construir 

quadras 

poliesportivas, 

melhorar acesso 

aos 

assentamentos e 

entregar cinco 

tratores." 

Barreiras indivíduo  

interesse público 

proximidade 

geográfica 

justiça social  

"Seagri 

convoca 

criadores a 

entrar em 

campo contra a 

Aftosa" 

"Além de vacinar 

todo o rebanho 

bovino e 

bubalino contra a 

Febre Aftosa, até 

o dia 31 deste 

Fala 

Barreiras 

11 de maio interesse público 

proximidade 

geográfica 

proximidade cultural 

continuidade  

saúde 

segurança 

familiar 

respeito pela 

tradição  
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mês, o criador 

precisa, até o dia 

15 de junho, 

declarar a 

aplicação da 

vacina e atualizar 

o cadastro da 

propriedade em 

um dos 

escritórios 

regionais da 

Agência de 

Defesa 

Agropecuária da 

Bahia (Adab), 

vinculada à 

Secretaria da 

Agricultura da 

Bahia (Seagri). 

'Os altos índices 

vacinais 

atingidos nas 

campanhas 

contra a Febre 

Aftosa na Bahia 

são resultados 

das parcerias 

estabelecidas 

com associações, 

sindicatos, 

prefeituras 

municipais e a 

equipe da Adab', 

afirmou o diretor 

geral da Adab, 

Paulo Emílio 

Torres, durante o 

lançamento 

oficial da 

campanha, 

realizado na 

manhã desta 

sexta-feira, no 

Parque de 

Exposições João 

Martins da Silva, 

em Feira de 

Santana." 

"Governador 

entrega 

rodovia 

recuperada que 

beneficia 

municípios do 

centro-sul 

baiano" 

"Os 31,6 

quilômetros da 

rodovia BA 156, 

no trecho que 

liga os 

municípios de 

Brotas de 

Macaúbas e 

Ipupiara, no 

centro-sul do 

estado, foram 

totalmente 

Fala 

Barreiras 

10 de maio importância do 

indivíduo  

proximidade 

geográfica  

interesse público 

normalidade 

autoridade 

cumpridor de 

deveres 
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recuperados e 

pavimentados e 

entregues na 

manhã dessa 

sexta-feira (9) 

pelo governador 

Jaques Wagner. 

Com 

investimentos de 

R$ 13,3 milhões, 

as obras 

beneficiam uma 

população de 

78,5 mil 

habitantes de 

toda a região, 

incluindo os 

municípios de 

Gentio do Ouro e 

Oliveira dos 

Brejinhos." 

"Bahia Farm 

Show chega à 

sua 10ª edição 

como a 2ª 

maior feira 

agrícola do 

País" 

"Prestes a 

começar a sua 

edição 

comemorativa de 

dez anos, a Bahia 

Farm Show, que 

será realizada 

entre os dias 27 e 

31 de maio, em 

Luís Eduardo 

Magalhães, no 

oeste da Bahia, 

se consolida 

como a segunda 

maior feira em 

vendas por 

visitante do país. 

Com volume de 

negócios de R$ 

671 milhões e 

público visitante 

de 63,1 mil 

pessoas na 

edição passada, o 

evento fica atrás 

apenas da 

Agrishow, que 

na última sexta-

feira, 2, encerrou 

a sua edição de 

21 anos. Ao 

contrário do 

evento realizado 

em Ribeirão 

Preto, que 

manteve o 

faturamento de 

R$ 2, 6 bilhões - 

o mesmo de 

Fala 

Barreiras 

10 de maio continuidade 

proximidade 

geográfica 

proximidade cultural 

interesse público  

reconhecimento 

social  

respeito pela 

tradição 
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2013, motivado 

pela retração do 

setor da cana de 

açúcar -, a 

perspectiva é de 

crescimento para 

a Bahia Farm 

Show deste ano." 

"EBDA 

participa do 

26º Seminário 

Nacional de 

Cebola" 

"O cultivo da 

cultura de cebola 

na Bahia vem se 

destacando com 

uso do sistema 

de irrigaçao por 

gotejamento. 

Com uma 

produção de 150 

mil toneladas por 

ano, o Estado é o 

terceiro maior 

produtor do país. 

O resultado desse 

trabalho, 

desenvolvido por 

pesquisadores e 

técnicos da 

Empresa Baiana 

de 

Desenvolvimento 

Agrícola 

(EBDA), 

vinculada à 

Secretaria 

Estadual da 

Agricultura 

(Seagri), será 

apresentado no 

26º Seminário 

Nacional de 

Cebola (Senace), 

que acontece 

paralelamente ao 

17º Seminário do 

Mercosul, entre 

os dias 13 a 15 

de maio, em 

Brasília." 

Fala 

Barreiras 

10 de maio proximidade cultural 

interesse público 

reconhecimento 

social  

obter sucessos 

"Bahia inicia 

programa 

inédito de 

melhoramento 

genético de 

tilápia" 

"O mês de maio 

será um marco 

para a 

piscicultura na 

Bahia. O estado 

iniciará, nas 

próximas 

semanas, um 

programa inédito 

de formação de 

plantéis de tilápia 

melhoradas 

geneticamente. O 

Fala 

Barreiras 

10 de maio interesse público 

proximidade cultural 

proximidade 

geográfica 

anormalidade 

autoridade 

audácia 
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programa é fruto 

de uma parceria 

entre a Bahia 

Pesca e a 

Universidade 

Estadual de 

Maringá, que 

doará à empresa 

um lote inicial de 

mil alevinos de 

tilápia 

geneticamente 

melhoradas." 

"Mobilização 

pela retomada 

da hidrovia do 

São Francisco" 

"O oeste da 

Bahia dará um 

passo importante 

em direção à 

melhoria da 

logística da 

região. Hoje, 09, 

às 9h, será 

realizada uma 

mobilização, no 

município de 

Ibotirama, em 

prol da retomada 

do transporte de 

cargas no Rio 

São Francisco. 

Um 

carregamento de 

2.400 toneladas 

de caroço de 

algodão sairá da 

região com 

destino a 

Petrolina (PE), 

percorrendo um 

total de 610 km. 

Esta ação está 

sendo articulada 

pela Associação 

de Agricultores e 

Irrigantes da 

Bahia (Aiba), 

Icofort e 

Secretaria 

Extraordinária da 

Indústria Naval e 

Portuária 

(Seinp).  

Fala 

Barreiras 

09 de maio interesse público 

proximidade 

geográfica  

justiça social 

segurança 

familiar 

"Procon de 

Barreiras será 

inaugurado no 

dia 23 de 

maio" 

"Barreiras 

ganhará o órgão 

de proteção e 

defesa do 

consumidor no 

dia 23 de maio, 

às 19h. A 

cerimônia de 

inauguração 

Fala 

Barreiras 

09 de maio interesse público 

proximidade 

geográfica  

ordem social 

justiça social 
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contará com a 

presença do 

Superintendente 

do Procon-BA, 

dr. Ricardo 

Maurício, e do 

secretário 

Estadual de 

Justiça, Cidadana 

e Direitos 

Humanos, dr. 

Almiro Sena." 

"EBDA 

capacita 

técnicos para 

regularização 

ambiental de 

propriedades 

rurais" 

"Técnicos de 

entidades sociais 

serão capacitados 

para atuar na 

regularização 

ambiental de 650 

mil propriedades 

rurais no estado, 

pela Empresa 

Baiana de 

Desenvolvimento 

Agrícola 

(EBDA), 

vinculada à 

Secretaria 

Estadual da 

Agricultura 

(Seagri), em 

parceria com o 

Instituto do Meio 

Ambiente e 

Recursos 

Hídricos 

(Inema), nesta 

quinta-feira (8), 

em Feira de 

Santana. Essa 

iniciativa vai 

permitir que o 

agricultor 

regularize sua 

propriedade e 

tenha acesso às 

políticas públicas 

e de gestão, 

créditos e 

financiamentos." 

Fala 

Barreiras 

08 de maio interesse público 

proximidade 

geográfica 

normalidade 

ordem social 

poder social 

"Marco 

Feliciano pode 

perder título de 

pastor por 

entrevista à 

Playboy" 

"O deputado 

Marco Feliciano 

(PSC-SP) pode 

perder o título de 

pastor por ter 

concedido uma 

entrevista à 

'Playboy', revista 

que exibe 

fotografias de 

mulheres nuas. A 

Fala 

Barreiras 

08 de maio importância do 

indivíduo  

interesse do público 

proximidade cultural 

normalidade 

reconhecimento 

social 

autoridade 

devoção 

respeito pela 

tradição 
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Convenção 

Fraternal das 

Assembleias de 

Deus no Estado 

de São Paulo 

(Confradesp) se 

reuniu na 

segunda-feira (5) 

e decidiu abrir 

uma apuração em 

seu conselho de 

ética contra 

Feliciano. A 

convenção reúne 

8.000 pastores do 

Ministério do 

Belém, em São 

Paulo." 

"Deputado 

Oziel Oliveira 

se empenhou 

para votação 

do piso de R$ 

1.014 para os 

agentes 

comunitários 

de saúde" 

"Depois de 

muitos meses de 

negociações, o 

plenário da 

Câmara dos 

Deputados 

aprovou nesta 

quarta-feira (07) 

um dos projetos 

mais esperados 

do ano, se trata 

do piso salarial 

dos agentes 

comunitários de 

saúde e 

endemias. Os 

deputados 

fixaram o piso 

em R$ 1.014, 

com jornada de 

40 horas 

semanais. Para o 

deputado federal 

Oziel Oliveira 

(PDT-BA), que 

cobrou 

insistentemente a 

votação do 

projeto, o 

parlamento deu 

uma grande 

contribuição para 

uma das 

categorias mais 

respeitadas no 

País, e fez 

questão de 

abraçar os 

agentes de saúde 

do estado da 

Bahia, que 

acompanharam a 

Fala 

Barreiras 

07 de maio importância do 

indivíduo  

interesse público 

proximidade cultural 

normalidade  

autoridade 

reconhecimento 

social 

influência  

obter sucessos  
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votação direto do 

plenário." 

"Wagner 

Moura faz 

cenas de sexo 

selvagem com 

homem em 

longa" 

"O ator Wagner 

Moura 

protagoniza 

cenas de sexo 

selvagem com 

um homem 

durante o filme 

'Praia do Futuro'. 

As imagens serão 

exibidas logo no 

início do longa. 

A cena envolve o 

baiano e o 

alemão Clemens 

Schick e 

acontece dentro 

de um carro." 

Fala 

Barreiras 

07 de maio importância do 

indivíduo  

interesse do público 

anormalidade 

proximidade cultural 

reconhecimento 

social  

poder social 

mente aberta 

"Sindsemb: 1º 

etapa de 

vendas do 

Residencial 

Beira Rio I é 

um sucesso" 

"O Sindicato dos 

Servidores 

Municipais de 

Barreiras 

convoca seus 

filiados a 

comparecerem à 

sede do 

sindicato, na 

Praça Duque de 

Caxias, Centro, 

para realizarem 

pré-cadastro para 

as últimas 

unidades do 

Residencial 

Beira Rio I. Um 

empreendimento 

da WF, em 

parceria com o 

Sindsemb. (...) 

No momento, 

apenas 30 

apartamentos 

ainda estão 

disponíveis." 

Fala 

Barreiras 

07 de maio proximidade 

geográfica 

proximidade cultural 

interesse do público 

justiça social 

segurança 

familiar  

obter sucessos 

 

Segunda-feira, 19 de maio de 2014 

TÍTULO LEAD SITE PUBLICAÇÃO DIMENSÕES DE 

NOTICIABILIDADE 

VALORES 

HUMANOS 

"Ex-diretor da 

Petrobras 

deixa a prisão 

no Paraná" 

"O ex-diretor de 

Abastecimento 

da Petrobras, 

Paulo Roberto 

Costa, deixou na 

tarde desta 

segunda-feira, 

19, a carceragem 

da Polícia 

Estadão 19 de maio importância do 

indivíduo  

interesse público 

normalidade 

reconhecimento 

social  

ordem social 



94 
 

Federal, no 

Paraná. Ele 

estava preso 

desde o último 

dia 17 de março, 

quando foi 

deflagrada a 

Operação Lava 

Jato - que 

investiga 

esquema de 

lavagem de 

dinheiro que 

pode ter 

ultrapassado a 

cifra de R$ 10 

bilhões, segundo 

a PF." 

"MPF 

denuncia cinco 

militares por 

morte de 

deputado na 

ditadura" 

"O Ministério 

Público Federal 

(MPF) do Rio de 

Janeiro 

denunciou cinco 

militares 

reformados do 

Exército por 

homicídio e 

ocultação de 

cadáver do 

deputado Rubens 

Paiva, em janeiro 

de 1971. O 

parlamentar foi 

morto nas 

dependências do 

Destacamento de 

Operações de 

Informações 

(DOI), em prédio 

do Batalhão da 

Polícia do 

Exército na 

Tijuca, zona 

norte. De acordo 

com o MPF, 

documentos 

recolhidos no 

sítio em que 

vivia o coronel 

reformado Paulo 

Malhães, na 

periferia do Rio, 

sustentam as 

denúncias contra 

o ex-comandante 

do DOI, general 

José Antônio 

Nogueira Belha, 

o ex-integrante 

do Centro de 

Estadão 19 de maio interesse público 

ruptura  

anormalidade 

importância do 

indivíduo 

ordem social 

poder social 

autoridade 
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Informações do 

Exército (CIE), 

coronel Rubens 

Paim Sampaio, o 

coronel 

Raimundo 

Ronaldo Campos 

e os militares 

Jurandyr e Jacy 

Ochsendorf de 

Souza." 

"Arqueólogos 

descobrem 

ruínas de 

templo egípcio 

de mais de 2 

mil anos" 

"Especialistas 

egípcios 

descobriram os 

restos de um 

templo da época 

do Rei Ptolomeu 

II (246-282 a.C.) 

na província de 

Beni Suef, ao sul 

da capital do 

Egito, informou 

nesta segunda-

feira, 19, o 

ministro egípcio 

de Antiguidades, 

Mohamed 

Ibrahim. O 

vestígio foi 

descoberto nos 

trabalhos de 

escavação em 

uma zona 

arqueológica 

localizada na 

margem leste do 

Rio Nilo, a cerca 

de 110 

quilômetros do 

Cairo, disse o 

ministro. Ele 

destacou que a 

importância do 

descobrimento se 

deve ao fato de 

que é a primeira 

vez que se 

localiza um 

templo que data 

da época de 

Ptolomeu II em 

Beni Suef, o que 

facilitará mais 

informações 

históricas e 

detalhes 

geográficos sobre 

seu período." 

Estadão 19 de maio interesse do público 

anormalidade 

criatividade 

"Barcelona 

confirma Luis 

"O Barcelona já 

tem técnico para 

Estadão 19 de maio proximidade cultural 

interesse do público 

uma vida de 

prazer 
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Enrique como 

seu novo 

técnico" 

as duas próximas 

temporadas. 

Nesta segunda-

feira, apenas dois 

dias após a saída 

de Gerardo 

Martino, a 

diretoria do 

Barcelona 

anunciou a 

contratação do 

treinador Luis 

Enrique, que 

vinha dirigindo o 

Celta de Vigo e 

vai assinar 

contrato por dois 

anos. A 

contratação de 

Luis Enrique 

pelo Barcelona 

significa uma 

nova aposta da 

direção do clube 

nas suas bases. 

Afinal, o 

treinador tem 

forte ligação com 

o time catalão, 

pois foi seu 

jogador e 

também 

trabalhou na 

equipe B." 

importância do 

indivíduo 

reconhecimento 

social 

"Líderes 

religiosos 

criticam juiz 

que não 

considera 

religiões cultos 

afrobrasileiros" 

"Líderes 

religiosos, 

durante evento 

ecumênico 

realizado na 

manhã desta 

segunda-feira, 

19, no Estádio do 

Maracanã, na 

zona norte do 

Rio de Janeiro, 

criticaram o juiz 

federal Eugenio 

Rosa de Araújo, 

da 17ª Vara 

Federal do Rio, 

que disse não 

considerar 

religiões as 

manifestações 

afrobrasileiras. 

(...) O babalaô 

Ivanir dos 

Santos, 

representante do 

Candomblé, 

Estadão 19 de maio interesse público 

importância do 

indivíduo  

continuidade 

normalidade 

reconhecimento 

social  

devoção 

respeito pela 

tradição 
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mostrou-se 

indignado com o 

caso. 'Vocês 

sabem do 

momento difícil 

que passamos. 

Um juiz, de 

maneira 

preconceituosa, 

não considera 

religião a 

umbanda e o 

candomblé. O 

que leva ao 

racismo e ódio é 

a ignorância'." 

"Sérvia luta 

contra 

inundações 

para salvar 

maior usina 

elétrica do 

país" 

"Soldados e 

trabalhadores do 

setor de energia 

empilharam 

milhares de sacos 

de areia durante a 

noite para 

proteger a maior 

usina de energia 

elétrica da 

Sérvia, ameaçada 

por uma 

inundação que 

deve continuar 

aumentando após 

as chuvas mais 

pesadas dos 

Bálcãs em mais 

de um século já 

terem matado 

dezenas de 

pessoas." 

Estadão 19 de maio interesse público 

anormalidade  

ruptura  

distância 

segurança 

nacional 

"Piloto morre 

em queda de 

ultraleve" 

"Um homem 

morreu após a 

queda de um 

avião monomotor 

em uma chácara 

de São Sebastião, 

no Distrito 

Federal, na tarde 

desta segunda-

feira, 19. 

Segundo a 

Polícia Civil, ele 

era o único 

ocupante do 

ultraleve e se 

chocou no ar 

com a aeronave 

conduzida pelo 

pai, que voava 

junto. O acidente 

aconteceu em 

uma área 

Fala 

Barreiras 

19 de maio interesse do público 

ruptura  

distância 

sentido da vida 
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próxima à BR-

251, na saída 

para Unaí (MG)." 

"Morador do 

bairro Santa 

Luzia é preso 

por porte ilegal 

de arma de 

fogo" 

"Policiais do 10º 

BPM prenderam 

no sábado, 17, 

por volta das 

05h, Deilson 

Araújo 

Rodrigues Junior, 

19 anos de idade, 

e o menor de 

idade L.P.S., 17 

anos, foi 

apreendido, 

ambos moram no 

bairro Santa 

Luzia, maior 

bairro da cidade 

de Barreiras, 

oeste da Bahia. 

Ambos estavam 

de posse de um 

revólver calibre 

32, de marca e 

numeração não 

identificadas." 

Fala 

Barreiras 

19 de maio proximidade 

geográfica  

interesse público 

ordem social  

um mundo de 

paz 

"Governo 

entrega trecho 

recuperado de 

rodovia no 

sudoeste da 

Bahia" 

"Para promover a 

integração entre 

os baianos que 

vivem em 

diferentes 

cidades e 

estimular a 

economia ao 

facilitar o 

escoamento da 

produção 

regional, foi 

entregue nesse 

sábado, 17, pelo 

governador 

Jaques Wagner a 

pavimentação de 

39,8 quilômetros 

da BA-623. O 

trecho liga o 

entroncamento 

da BA-262, no 

distrito de Vila 

Mariana, 

pertencente à 

sede municipal e 

à cidade de 

Presidente Jânio 

Quadros, no 

sudoeste do 

estado." 

Fala 

Barreiras 

19 de maio importância do 

indivíduo  

proximidade 

geográfica  

interesse público 

normalidade 

autoridade 

ordem social 

cumpridor de 

deveres 

"Mulher dá à 

luz a gêmeas 

"A australiana 

Renee Young, 

Fala 

Barreiras 

17 de maio distância  

interesse do público 

saúde 
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siamesas na 

Austrália" 

que já tem sete 

filhos, deu à luz 

as gêmeas 

siamesas, duas 

meninas com 

rostos idênticos, 

dois cérebros 

diferentes, 

dividindo o 

mesmo corpo e 

órgãos. Faith e 

Hope nasceram 

na quinta-feira 

(8) e a mãe só 

descobriu que 

esperava gêmeas 

siamesas na 19ª 

semana de 

gestação." 

anormalidade 

distanciamento do 

tempo presente 

"Travesti é 

agredida por se 

queixar de 

abuso em 

ônibus em 

Aracaju" 

"A travesti 

identificada 

como Sofia 

Ricardo registrou 

um boletim de 

ocorrência em 

Aracaju (SE) 

informando ter 

sido assediada e 

depois agredida 

dentro de um 

ônibus do 

transporte 

público. Segundo 

o relato, ela 

seguia para a 

faculdade quando 

sentiu uma 'coisa' 

nas nádegas e viu 

que era a mão de 

um homem. Ela o 

questionava 

sobre o assédio 

quando outro 

homem teria dito: 

'Você não 

apalpou uma 

mulher não, 

rapaz, isso é um 

viado! Um 

traveco! Deve tá 

indo fazer 

programa!'. Com 

uma faca, o 

suspeito mandou 

a jovem descer 

do ônibus. No 

momento em que 

ela descia, ele 

chutou suas 

costas." 

Fala 

Barreiras 

17 de maio proximidade cultural 

interesse público 

anormalidade 

ordem social 

um mundo de 

paz 

igualdade 
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"Recém-

nascida é 

abandonada 

em lixeira no 

Centro de SP" 

"Um bebê recém-

nascido foi 

abandonado em 

uma lixeira na 

tarde dessa sexta-

feira, 16, na 

região da Luz, no 

Centro de São 

Paulo. Alertados 

por moradores de 

rua, guarda-civis 

metropolitanos 

encontraram a 

criança, uma 

menina, que 

havia sido 

deixada dentro de 

uma sacola. 'Nós 

remexemos o 

lixo e 

encontramos a 

sacola. Abri e vi 

que ela estava 

respirando e se 

mexendo. Ela 

ainda estava com 

a placenta e com 

o cordão 

umbilical', 

contou Franzliszt 

Moraes, guarda-

civil 2ª classe." 

Fala 

Barreiras 

17 de maio interesse do público 

anormalidade  

distância 

sentido da vida 

responsabilidade 

"Seguidores de 

religiões 

afrobrasileiras 

protestam 

contra decisão 

de juiz; para 

teólogo, 

magistrado 

usou 'conceito 

estreito'" 

"O despacho do 

juiz Eugenio 

Rosa de Araújo 

não caiu bem 

entre os adeptos 

do candomblé e 

da umbanda. Ao 

negar uma ação 

que pedia a 

retirada da web 

de vídeos 

considerados 

intolerantes, o 

magistrado 

alegou que 

'manifestações 

religiosas 

afrobrasileiras 

não se 

constituem como 

religião'. Foi a 

deixa para que 

baixasse a revolta 

nos que destinam 

sua fé a orixás e 

divindades afins. 

Coube ao 

Ministério 

Fala 

Barreiras 

17 de maio interesse público 

importância do 

indivíduo  

continuidade 

normalidade 

reconhecimento 

social  

devoção 

respeito pela 

tradição 
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Público Federal 

(MPF), ao apelar 

a uma instância 

superior, a tarefa 

de fugir da 

encruzilhada. Na 

noite desta sexta-

feira, mais de 

cem adeptos da 

umbanda, do 

candomblé e do 

espiritismo 

reuniram-se em 

frente à 

Assembleia 

Legislativa do 

Rio, no centro da 

cidade, para 

questionar a 

postura do juiz." 

"Grafite dá 

nova cara aos 

equipamentos 

infantis do 

Parque da 

Cidade" 

"Durante o 

primeiro dia (16) 

da ação 

'Reciclagem 

Premiada' 

promovida pela 

Ambev em 

parceria com a 

Braskem e a 

Secretaria Cidade 

Sustentável em 

comemoração ao 

Dia Internacional 

da Reciclagem, 

comemorado no 

próximo sábado 

(17), os 

equipamentos 

infantis 

instalados no 

Parque da Cidade 

foram 'reciclados' 

pelos artistas do 

Museu de Street 

Arte de Salvador 

(Musas), que 

usaram a técnica 

do grafite." 

Fala 

Barreiras 

17 de maio proximidade 

geográfica 

proximidade cultural 

interesse público 

reconhecimento 

social  

mente aberta 

"Clipe deixa 

música da 

Copa (enfim) 

com a cara do 

Brasil" 

"O clipe da 

música oficial da 

Copa do Mundo 

2014 foi lançado 

nesta sexta-feira 

com a clara 

intenção de 

conferir uma 

'brasilidade' à 

canção - muito 

criticada por 

trazer poucos 

Fala 

Barreiras 

16 de maio proximidade cultural 

interesse do público 

normalidade 

reconhecimento 

social  

respeito pela 

tradição 
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traços da cultura 

do país-sede. A 

versão em vídeo 

já tenta se 

redimir pelo 

nome: Olodum 

Max. A batida 

característica do 

grupo de 

percussão baiano 

tem presença 

mais marcante 

em todos os 

quatro minutos 

de gravação. 

Passistas de 

escola de samba, 

com pouca roupa 

e muitos sorrisos, 

dançam ao lado 

do rapper que 

comanda We Are 

One (Todos 

Somos Um)." 

"Equipes de 

Fiscalização de 

Trânsito 

Agropecuário 

recebem 

treinamento 

em Juazeiro" 

"A 

Coordenadoria 

Regional da 

Agência de 

Defesa 

Agropecuária da 

Bahia (Adab) de 

Juazeiro, 

vinculada à 

Secretaria 

Estadual da 

Agricultura 

(Seagri), realizou 

nessa quinta-

feira, 15, o 

último 

treinamento com 

os auxiliares de 

fiscalização dos 

Postos fixos da 

região. Os 20 

servidores foram 

capacitados para 

desenvolver a 

atividade de 

fiscalização de 

trânsito 

agropecuário, 

que compõem os 

postos de 

Juazeiro, Curaçá, 

Sobradinho, Casa 

Nova, e, por 

último, os de 

Remanso e 

Campo Alegre de 

Fala 

Barreiras 

16 de maio interesse público 

proximidade 

geográfica 

continuidade 

ordem social 

autoridade 
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Lourdes." 

"Dia 24, IX 

Copa Cidade 

de Xadrez no 

CMPV" 

"Acontece no 

próximo dia 24 a 

IX Copa Cidade 

Xadrez, das 8h às 

17h, na quadra 

poliesportiva 

Ciro Pedrosa, no 

Colégio Padre 

Vieira. As 

inscrições são 

gratuitas até a 

próxima 

segunda-feira, 

19, nas escolas, 

ou pelo email 

cxb@cxb.org.br." 

Fala 

Barreiras 

16 de maio proximidade 

geográfica  

interesse do público 

continuidade 

uma vida 

excitante 

respeito pela 

tradição 

"Salão de 

Artes Visuais 

da Bahia na 

cidade de 

Barreiras 

premiou 

artistas na 

noite de 

abertura" 

"Os moradores e 

visitantes de 

Barreiras, no 

oeste baiano, 

podem visitar até 

o dia 22 de 

junho, 

gratuitamente, os 

Salões de Artes 

Visuais da Bahia, 

inaugurados no 

último sábado, 

10 de maio, pela 

Fundação 

Cultural do 

Estado da Bahia 

(Funceb), 

entidade 

vinculada à 

Secretaria de 

Cultura do 

Estado 

(SecultBA), no 

Mercado 

Caparrosa. A 

solenidade, com 

a abertura da 

exposição de 21 

obras 

selecionadas por 

meio de edital 

público, contou 

com a presença 

de cerca de 150 

convidados e 

autoridades. (...) 

Como ponto alto 

da programação, 

um júri 

especializado 

escolheu três 

trabalhos para 

receberem, cada 

Fala 

Barreiras 

16 de maio proximidade 

geográfica 

proximidade cultural 

interesse público 

reconhecimento 

social  

obter sucessos 
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um, os prêmios 

de R$ 7 mil 

oferecidos pela 

Funceb." 

"Governador 

entrega estrada 

recuperada no 

município de 

Piraí do Norte" 

"Os 20 

quilômetros da 

BA-250 que 

ligam os 

municípios de 

Gandu e Piraí do 

Norte foram 

pavimentados e 

sinalizados pelo 

governo estadual. 

O governador 

Jaques Wagner e 

o vice-

governador, Otto 

Alencar, 

inauguraram a 

obra na manhã 

desta sexta-feira 

(16). Além de 

aproximar as 

pessoas que 

vivem nas duas 

cidades, a 

pavimentação 

facilitará o 

escoamento de 

produtos. O 

trecho 

recuperado é 

bastante sinuoso 

e está localizado 

em uma das 

regiões mais 

chuvosas da 

Bahia. Esses 

fatores 

interferiram no 

valor da obra, 

que custou R$ 

17,2 milhões aos 

cofres do 

Estado." 

Fala 

Barreiras 

16 de maio importância do 

indivíduo  

proximidade 

geográfica  

interesse público 

normalidade 

autoridade 

cumpridor de 

deveres 

 

Terça-feira, 27 de maio de 2014 

TÍTULO LEAD SITE PUBLICAÇÃO DIMENSÕES DE 

NOTICIABILIDADE 

VALORES 

HUMANOS 

"Manifestação 

contra a Copa 

termina em 

confronto 

próximo ao 

Mané 

Garrincha" 

"Cerca de 2 mil 

pessoas que 

marchavam em 

direção ao 

Estádio Nacional 

Mané Garrincha 

entraram em 

confronto com a 

Tropa de Choque 

Estadão 27 de maio interesse público 

anormalidade  

ruptura  

proximidade cultural 

ordem social 

um mundo de 

paz 
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e a Cavalaria da 

Polícia Militar do 

Distrito Federal 

na tarde desta 

terça-feira, 27. A 

manifestação, 

que contava com 

o apoio de 

centenas de 

indígenas siu da 

Rodoviária do 

Plano Piloto, mas 

foi cercada pelo 

efetivo policial 

ao chegar 

próximo à Torre 

de TV, há cerca 

de 100 metros da 

arena que 

receberá sete 

partidas da Copa 

do Mundo de 

2014." 

"Servidores 

municipais de 

São Paulo 

entram em 

greve nesta 

quarta-feira" 

"Em assembleia 

realizada no 

início da noite 

desta terça-feira, 

27, na frente da 

Prefeitura de São 

Paulo, servidores 

municipais da 

Saúde, da 

Cultura, do 

Serviço 

Funerário e das 

subprefeituras, 

além de 

engenheiros de 

carreira, 

decidiram 

engrossar, a 

partir desta 

quarta, 28, a 

paralisação dos 

professores da 

rede municipal 

de ensino." 

Estadão 27 de maio proximidade 

geográfica  

interesse público 

ruptura  

normalidade 

ordem social 

justiça social 

reconhecimento 

social 

"Se esta rua 

fosse dele. 

Quarteirão 

onde morou 

Miles Davis 

vira 'Miles 

Davis Way'" 

"Miles Davis 

morreu há 23 

anos. Na 

segunda-feira, 26 

de maio, o 

gigante do jazz 

americano teve 

os seus 88 anos 

comemorados 

com uma 

homenagem na 

rua onde morava 

em Manhattan. O 

Estadão 27 de maio importância do 

indivíduo  

interesse público 

proximidade cultural  

reconhecimento 

social 
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quarteirão da 

Rua 77, entre a 

Amsterdam 

Avenue e 

Riverside Drive, 

onde Miles 

morou no prédio 

de número 312, 

passa a se 

chamar Miles 

Davis Way. A 

cerimônia foi na 

segunda-feira, 

com a 

participação do 

sobrinho do 

cantor, o 

percussionista 

Vincent Wilburn. 

Mas na terça-

feira, 27, esta 

repórter 

surpreendeu uma 

equipe da 

Prefeitura 

instalando as 

placas para 

valer." 

"Site do 

'Estado' terá 

novas 

tecnologias" 

"O 

estadão.com.br 

estreia sábado, 

31, sua nova 

versão. Mais 

organizada, mais 

fácil de ler e com 

diferentes tipos 

de página para 

notícias, 

reportagens 

especiais, 

entrevistas e 

artigos. 

Colunistas e 

blogueiros terão 

maior destaque, 

assim como os 

serviços. No 

novo site, 

qualquer trecho 

de uma notícia 

poderá ser 

rapidamente 

compartilhado 

pelos leitores nas 

redes sociais. E 

voltam os 

comentários, que 

poderão ser 

destacados até na 

página principal. 

Estadão 24 de maio interesse do público  preservação da 

imagem 

pública 
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Outro diferencial 

será a seção Vida 

& Estilo, com 

reportagens, 

galerias de fotos 

e artigos sobre 

moda, beleza, 

comportamento, 

bem-estar, 

arquitetura e 

decoração." 

"Desmate na 

Mata 

Atlântica 

avança 9%" 

"Pelo segundo 

ano consecutivo, 

a taxa de 

desmatamento da 

Mata Atlântica 

voltou a subir no 

ano passado, 

atingindo o 

maior nível 

desde 2008. No 

período de 2012 

a 2013, foram 

perdidos 23.948 

hectares (ha), ou 

239 km² de 

remanescentes, 

nos 17 Estados 

da Mata 

Atlântica, um 

aumento de 9% 

em relação ao 

período de 2011-

2012, que 

registrou 21.977 

hectares de 

supressão." 

Estadão 27 de maio interesse público 

continuidade 

proximidade cultural 

proximidade 

geográfica 

segurança 

nacional 

proteção ao 

meio ambiente 

união com a 

natureza  

"Aberta hoje, 

27, edição 

comemorativa 

de 10 anos da 

Bahia Farm 

Show" 

"Com a meta de 

alcançar R$ 1 

bilhão em 

negócios, a 

Bahia Farm 

Show 2014, 

aberta na manhã 

de hoje, 27, 

reforça o 

otimismo da 

produção 

agropecuária do 

Oeste da Bahia. 

Com a presença 

do governador da 

Bahia, Jaques 

Wagner, e do 

presidente da 

feira e da 

Associação de 

Agricultores e 

Irrigantes da 

Bahia (Aiba), 

Fala 

Barreiras 

27 de maio continuidade 

proximidade 

geográfica 

proximidade cultural 

interesse público  

reconhecimento 

social  

respeito pela 

tradição 
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Júlio Cézar 

Busato, o evento, 

que se estende 

até sábado, 31, 

reflete a 

grandeza do 

agronegócio 

regional." 

"Vila Brasil 

recebe 

Caravana da 

Cidadania" 

"Na manhã desse 

sábado, dia 24, a 

comunidade de 

Vila Brasil 

recebeu a 

Caravana da 

Cidadania, 

projeto 

idealizado pelas 

instituições 

Agência de 

10Envolvimento 

e o Sindicato dos 

Servidores 

Públicos 

Municipais 

(Sindsemb), 

APLB, STR - 

Barreiras, 

Sindcob, 

Senadinho, 

Sintiab, 

Sindioeste, com 

a finalidade de 

prestar serviços 

socioeducativos 

e informativos 

naquela 

comunidade." 

Fala 

Barreiras 

27 de maio interesse público 

proximidade 

geográfica  

justiça social 

"EBDA 

oferece 

desconto para 

congresso de 

milho e 

sorgo" 

"Durante a Feira 

de Tecnologia 

Agrícola e 

Negócios (Bahia 

Farm Show), que 

teve início hoje, 

27, e prossegue 

até sábado, 31, 

no município de 

Luís Eduardo 

Magalhães (950 

km de Salvador), 

os promotores do 

XXX Congresso 

Nacional de 

Milho e Sorgo 

estarão 

realizando pré-

inscrição para o 

evento, com 

desconto 

promocional de 

R$ 100,00 no 

Fala 

Barreiras 

27 de maio interesse público 

proximidade 

geográfica 

normalidade 

ajuda  



109 
 

valor da taxa. A 

ação acontece no 

estande da 

Empresa Baiana 

de 

Desenvolvimento 

Agrícola 

(EBDA), 

vinculada à 

Secretaria da 

Agricultura 

(Seagri)." 

"Na Bahia 

Farm Show, 

governador 

destaca 

investimentos 

em 

infraestrutura" 

"Realizada até o 

próximo sábado, 

31, em Luís 

Eduardo 

Magalhães, no 

oeste do estado, a 

10ª edição Bahia 

Farm Show foi 

aberta na manhã 

desta terça-feira, 

27, pelo 

governador 

Jaques Wagner, 

em cerimônia 

que contou com 

as presenças do 

secretário de 

Agricultura, 

Jaime Carneiro, e 

produtores. A 

feira é a maior do 

agronegócio na 

região Nordeste e 

deve superar os 

R$ 671 milhões, 

volume de 

negócios 

estimado em 

2013. Wagner 

destacou os 

investimentos em 

infraestrutura 

que melhoram a 

competitividade 

de culturas como 

soja, milho e 

algodão, a 

exemplo da 

construção da 

Ferrovia Oeste-

Leste (Fiol) e a 

ampliação da 

malha 

rodoviária." 

Fala 

Barreiras 

27 de maio importância do 

indivíduo  

interesse do público 

proximidade cultural 

proximidade 

geográfica 

normalidade 

autoridade 

poder social 

reconhecimento 

social 

"Inscrcições 

para curso de 

assistente de 

produção 

"A representação 

territorial de 

cultura da Bacia 

do Rio Grande 

Fala 

Barreiras 

27 de maio interesse do público 

proximidade 

geográfica 

capacidade 

obter sucessos 
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cultural serão 

feitas amanhã 

no Palácio das 

Artes" 

da Secretaria de 

Cultura do 

Estado da Bahia 

(Secult) informa 

que será 

realizada nessa 

quarta-feira, dia 

28, das 08h às 

12h, no Palácio 

das Artes, em 

Barreiras, as 

inscrições para o 

curso de 

assistente de 

produção 

cultural, o qual 

será ministrado 

no Ifba, de 12/06 

a 30/08." 

"Inscrições 

abertas para 

oficinas do 

Projeto 

Colmeia" 

"O Projeto 

Colmeia, 

responsável por 

qualificar 

centenas de 

artesãos em 

Barreiras, está 

com as inscrições 

abertas até o dia 

30 de maio, para 

dez oficinas 

gratuitas. São 

oferecidas 300 

vagas. Para 

participar basta 

levar a uma das 

sedes os 

documentos 

pessoais e ter a 

partir de 16 anos 

de idade." 

Fala 

Barreiras 

27 de maio interesse do público 

proximidade 

geográfica 

capacidade 

obter sucessos 

"Claro terá 

que reduzir 

valores 

cobrados 

pelos serviços 

de internet em 

Barreiras/BA" 

"O Ministério 

Público Federal 

obteve decisão 

favorável nessa 

quarta-feira, 21, 

que vai 

beneficiar os 

usuários de 

telefonia móvel 

de Barreiras, na 

Bahia. O 

Tribunal 

Regional Federal 

da 1ª Região 

(TRF1) 

determinou que a 

empresa Claro 

reduza os valores 

cobrados pelos 

serviços de 

Fala 

Barreiras 

27 de maio interesse público 

proximidade 

geográfica 

normalidade 

ordem social 

autoridade 

justiça social 
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internet até que 

seja comprovado 

a adequação dos 

serviços aos 

consumidores. A 

decisão também 

determina que a 

empresa 

apresente projeto 

de ampliação da 

rede de internet 

banda larga 3G e 

ADSL, sob penal 

de multa." 

"Bispo Luiz 

Flávio 

Cappio: Um 

pastor, 

próximo do 

seu rebanho" 

"Dom Luiz 

Cappio, bispo da 

Diocese de 

Barra, concedeu, 

nessa segunda-

feira, dia 26 de 

maio, entrevista 

ao radialista 

Marcelo Brito, 

da rádio Portal 

do Oeste FM de 

Ibotirama, onde 

falou sobre 

vários temas. 

Dentre eles, o 

poder e a 

importância da 

comunicação, 

como 

instrumento de 

transmissão de 

valores, 

conteúdos 

positivos e 

religiosos e 

éticos, 

valorizando a 

condição 

humana. Teceu 

elogios à 

qualidade da 

emissora, e 

enalteceu a 

direção da casa 

pela 

sensibilidade, ao 

acatar a ideia da 

Diocese, 

proporcionando 

aos ouvintes de 

toda a região a 

condição de 

acompanharem 

as missas que são 

transmitidas aos 

domingos." 

Fala 

Barreiras 

27 de maio importância do 

indivíduo  

interesse do público 

proximidade cultural 

proximidade 

geográfica 

normalidade 

reconhecimento 

social 

autoridade  
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"Morre idoso 

espancado por 

policiais 

militares em 

Santa Maria 

da Vitória" 

"Não resistindo 

aos graves 

ferimentos, 

faleceu por volta 

de 01h da 

madrugada do 

dia 25, no 

Hospital de 

Planaltina-DF, 

Francisco Viana 

de Souza. No 

auge dos seus 72 

anos, frágil e 

portador de 

doenças mentais, 

Francisco foi 

brutalmente 

espancado por 

três policiais 

miliatres de 

Santa Maria da 

Vitória, oeste da 

Bahia." 

Fala 

Barreiras 

26 de maio interesse do público 

ruptura  

proximidade 

geográfica 

normalidade  

sentido da vida 

um mundo de 

paz 

"Procon é 

inaugurado 

em Barreiras" 

"A Praça do 

Coreto, no 

Centro Histórico 

de Barreiras, 

recebeu na noite 

de sexta-feira, 

23, autoridade 

smunicipais e 

estaduais e a 

comunidade para 

a inauguração do 

Procon. A 

instalação da 

unidade é fruto 

da parceria entre 

os governos 

estadual e 

municipal e tem 

como propósito a 

proteção e defesa 

do consumidor." 

Fala 

Barreiras 

26 de maio interesse público 

proximidade 

geográfica  

ordem social 

justiça social 

"Adab lança 

edital para 

contratação 

de pessoal" 

"A Agência de 

Defesa 

Agropecuária da 

Bahia (Adab), 

autarquia 

vinculada à 

Secretaria 

Estadual de 

Agricultura 

(Seagri), com 

vistas ao 

atendimento de 

necessidade de 

serviço 

temporário e 

excepcional, 

Fala 

Barreiras 

26 de maio interesse público 

proximidade 

geográfica 

normalidade 

poder social 
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torna pública a 

realização do 

processo seletivo 

simplificado para 

contratação de 

pessoal, por 

tempo 

determinado, em 

Regime Especial 

de Direito 

Administrativo - 

REDA. São 80 

vagas 

distribuídas entre 

alguns 

municípios da 

Bahia, como 

Teixeira de 

Freitas, Santa 

Rita de Cássia e 

Salvador, 

conforme 

disposição no 

Edital nº 

01/2014, 

publicado no 

Diário Oficial da 

última sexta-feira 

(23)." 

"Havan 

Barreiras/BA 

contrata 

auxiliar de 

depósito" 

"Salário 

compatível com 

a função, vale-

alimentação, 

vale-transportee 

Programa de 

Participação nos 

Resultados 

(PPR) são os 

benefícios 

oferecidos pela 

Havan 

Barreiras/BA 

para o cargo de 

auxiliar de 

depósito. A 

contratação é 

imediata. (...) A 

vaga precisa ser 

preenchida com 

urgência para 

que as demais 

funções sejam 

disponibilizadas 

no município." 

Fala 

Barreiras 

26 de maio interesse público 

proximidade 

geográfica 

normalidade 

poder social 

"Esporte 

barreirense 

não tem 

motivos para 

comemorar" 

"Cadeiras 

destruídas, 

entulho e mato, 

muito mato, foi o 

que a reportagem 

do Fala Barreiras 

Fala 

Barreiras 

26 de maio interesse público 

proximidade 

geográfica 

anormalidade  

idoneidade 

sentido de 

pertencimento 
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encontrou nas 

quadras 

poliesportivas 

dos bairros Vila 

Brasil, Boa 

Sorte, Barreiras I 

e principalmente 

no Ginásio de 

Esportes 

Baltazarino 

Araújo de 

Andrade, que 

encontra-se com 

grades de 

proteção em 

péssimo estado 

de conservação, 

sem iluminação, 

cadeiras 

quebradas dentro 

da quadra, 

telhado 

totalmente 

danificado, as 

duas quadras que 

ficam fora da 

cobertura do 

ginásio, que 

serviam como 

apoio e para 

vários treinos, 

estão tomados 

pela destruição e 

pelo mato, tudo 

isso formam o 

retrato do 

abandono das 

praças públicas 

de Barreiras. 

Quem chega à 

cidade se depara 

com as praças 

esportivas 

degradadas." 

 

Quarta-feira, 04 de junho de 2014 

TÍTULO LEAD SITE PUBLICAÇÃO DIMENSÕES DE 

NOTICIABILIDADE 

VALORES 

HUMANOS 

"'Agora é 

esperar o 

pontapé 

inicial', diz 

Blatter no 

Brasil" 

"O presidente da 

Fifa, Joseph 

Blatter, deixa 

claro: agora o 

que resta é 

mesmo dar início 

à Copa do 

Mundo. Em uma 

conversa com o 

Estado ao chegar 

em São Paulo, o 

Estadão 04 de junho importância do 

indivíduo  

interesse do público 

normalidade  

reconhecimento 

social  
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cartola suíço 

insistiu em 

mostrar 

confiança, apesar 

de anos de 

polêmicas e 

sérias crises entre 

a Fifa e o 

governo 

brasileiro. 'Agora 

é esperar o 

pontapé inicial', 

declarou. 'Vamos 

com muito 

entusiasmo', 

insistiu." 

"Sem-teto 

fazem 

protesto na 

zona leste 

nesta quarta-

feira" 

"O Movimento 

dos 

Trabalhadores 

Sem-Teto 

(MTST) marcou 

para o fim da 

tarde desta 

quarta-feira uma 

manifestação na 

Vila Matilde do 

Metrô, zona leste 

da capital. Os 

manifestantes 

prometem seguir 

em direção à 

Arena 

Corinthians, 

onde será a 

abertura da Copa 

no dia 12 de 

junho." 

Estadão 4 de junho interesse público 

proximidade 

geográfica 

normalidade 

ordem social 

igualdade 

"Kassab é 

condenado 

por 

improbidade" 

"O ex-prefeito de 

São Paulo, 

Gilberto Kassab 

(PSD), foi 

condenado por 

improbidade 

administrativa 

por não respeitar 

a ordem judicial 

para pagar R$ 

240,7 milhões 

em precatórios 

alimentares - 

dívidas da 

administração 

com salários, 

pensões e outros 

pagamentos 

destinados aos 

funcionários 

públicos - em 

2006. A 

condenação 

Estadão 04 de junho importância do 

indivíduo  

interesse público 

proximidade cultural 

reconhecimento 

social  

ordem social 

idoneidade 



116 
 

ocorre no 

momento em que 

o ex-prefeito 

negocia o apoio 

do seu partido na 

eleição para o 

governo do 

Estado." 

"Nasa revela 

imagem 'mais 

colorida e 

detalhada' do 

universo" 

"A Nasa 

divulgou nessa 

semana a 

imagem mais 

'colorida e 

definida' do 

universo de que 

se tem notícia até 

hoje. Parte de um 

estudo sobre o 

espaço chamado 

'Cobertura 

Ultravioleta do 

Campo Ultra 

Profundo do 

Hubble', a 

imagem é uma 

composição de 

fotografias feitas 

entre 2003 e 

2012, pela 

câmera avançada 

do Hubble e pela 

câmera de campo 

profundo 3." 

Estadão 04 de junho interesse do público 

anormalidade  

ruptura  

proximidade cultural 

audácia  

"Livro mostra 

120 anos de 

história da 

tecnologia 

industrial" 

"A história do 

desenvolvimento 

tecnológico da 

indústria no 

Brasil está 

contada no livro 

'A Engenharia 

Mecânica na 

Escola 

Politécnica da 

USP', que será 

lançado nesta 

sexta-feira, dia 6. 

A publicação 

mostra o trabalho 

que vem sendo 

desenvolvido há 

120 anos pela 

Escola 

Politécnica da 

Universidade de 

São Paulo 

(Poli/USP)." 

Estadão 04 de junho proximidade 

geográfica 

proximidade cultural 

interesse do público 

anormalidade  

reconhecimento 

social  

audácia  

respeito pela 

tradição  

"'As Crônicas 

de Gelo e 

Fogo', de 

George R. R. 

"A editora da 

saga de George 

R. R. Martin, As 

Crõnicas de Gelo 

Estadão 04 de junho interesse do púbico 

proximidade cultural 

continuidade  

reconhecimento 

social  

uma vida de 

prazer 
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Martin, pode 

ter oitavo 

livro" 

e Fogo, sugeriu 

nesta terça-feira 

que a série pode 

terminar com 

oito livros, ao 

invés dos sete 

inicialmente 

planejados. Anne 

Groell disse que 

o primeiro plano 

era para a série 

ser uma trilogia, 

mas ela 

convenceu o 

autor a escrever 

mais." 

"CDL entra 

com ação 

judicial contra 

operadoras de 

telefonia" 

"Diante das 

dificuldades 

enfrentadas pela 

maior parte dos 

empresários, a 

Câmara de 

Dirigentes 

Lojistas de 

Barreiras entrou 

no dia 7 de maio 

com uma ação 

civil pública 

denunciado os 

serviços de 

telefonia e 

internet 

oferecidos na 

cidade. O 

documento foi 

enviado para o 

Ministério 

Público da Bahia 

e solicita a 

abertura de 

inquérito contra 

as operadoras 

Claro, Oi, Tim, 

Vivo e também 

Anatel." 

Fala 

Barreiras 

04 de junho interesse público 

proximidade 

geográfica 

normalidade 

poder social 

influência 

"Falta de água 

faz com que 

moradores de 

Barrocão de 

Baixo deixem 

suas casas" 

"(...) Em visita 

ao povoado de 

Barrocão de 

Baixo, no 

loteamento 

Senhor dos 

Aflitos, o 

vereador Otoniel 

recebeu diversas 

reclamações dos 

moradores 

devido à falta de 

água que se 

perdura durante 

meses. A falta de 

Fala 

Barreiras 

04 de junho interesse público 

proximidade 

geográfica 

continuidade 

anormalidade 

ordem social 

saúde  

segurança 

familiar  
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canalização é o 

principal fator, 

visto que a 

distância é de 

aproximadmente 

500 metros, o 

que impossibilita 

a água do rio 

chegar à caixa da 

comunidade, 

inibindo 

distribuição para 

as residências. 

(...) Diversas 

reclamações já 

foram feitas à 

prefeitura por 

parte dos 

moradores e até 

agora nada tem 

sido feito para 

que a situação 

fosse resolvida, 

mostrando o 

descaso e a 

negligência do 

atual gestor de 

Barreiras. Diante 

da situação e não 

havendo solução, 

moradores estão 

deixando suas 

casas, migrando 

para outros 

povoados." 

"Audiência 

pública em 

Barreiras foi 

adiada" 

"Marcada para a 

próxima quinta-

feira (5), a 

audiência pública 

para discutir os 

problemas da 

telefonia móvel 

em Barreiras e 

toda a região foi 

transferida para 

quarta-feira (11), 

às 14h, na 

Câmara 

Municipal. 

Solicitada pela 

deputada Kelly 

Magalhães 

(PCdoB), a 

audiência tem 

como objetivo 

promover uma 

discussão com 

representantes 

das empresas 

prestadoras de 

Fala 

Barreiras 

04 de junho interesse público 

proximidade 

geográfica  

ruptura 

ordem social 

idoneidade 
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serviços de 

telefonia e 

internet e buscar 

soluções para 

melhor atender o 

povo oestino." 

"Treminhão 

carregado de 

soja tomba 

próximo ao 

Posto 

Mimosão" 

"Um treminhão 

que transportava 

soja em grãos 

tombou na BR-

242, na noite de 

ontem, 03, nas 

proximidades do 

Posto Mimosão, 

zona rural de 

Luís Eduardo 

Magalhães, oeste 

da Bahia." 

Fala 

Barreiras 

04 de junho interesse público 

proximidade 

geográfica ruptura 

ordem social 

"Homem é 

executado 

com quatro 

tiros na Vila 

Rica" 

"Edmilson 

Pereira da Silva, 

34 anos, foi 

executado com 

quatro tiros de 

revólver na 

varanda da casa 

de sua 

companheira de 

convívio. Os 

disparos 

atingiram a 

cabeça e os 

braços da vítima, 

que morreu no 

local, antes da 

chegada do 

socorro médico. 

O crime ocorreu 

por volta das 22h 

de ontem, 04, na 

Vila Rica, 

município de 

Barreiras, oeste 

da Bahia." 

Fala 

Barreiras 

04 de junho proximidade 

geográfica  

interesse do público 

ruptura  

ordem social 

sentido da vida 

um mundo de 

paz 

"Começa hoje 

inscrições 

para processo 

seletivo 

simplificado 

REDA para 

contratação de 

pessoal" 

"A Secretaria de 

Cultura do 

Estado da Bahia 

(SecultBA) 

realiza Processo 

Seletivo 

Simplificado 

para contratação 

de pessoal, por 

tempo 

determinado, em 

Regime Especial 

de Direito 

Administrativo - 

Reda, através de 

prova objetiva e 

avaliação de 

Fala 

Barreiras 

04 de junho interesse público 

proximidade 

geográfica 

normalidade 

poder social 

obter sucessos 
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currículo. As 

inscrições podem 

ser feitas de 03 a 

09 de junho 

(exceto no fim de 

semana, dias 07 e 

08). Há vagas 

para cargos com 

formação em 

nível superior e 

em nível médio. 

As inscriçõoes 

serão presenciais 

e podem ser 

feitas na sede da 

SecultBA, nos 

Centros de 

Cultura da 

SecultBA no 

interior do 

estado, para nível 

médio, e nos 

postos de 

inscrições dos 

Territórios 

Piemonte Norte 

do Itapicuru 

(Senhor do 

Bonfim), Sertão 

Produtivo 

(Guanambi) e 

Velho Chico 

(Bom Jesus da 

Lapa), para nível 

superior." 

"Curso de 

Produção 

Audiovisual 

participa da 

Mostra 

Cultural de 

Vídeos do 

Cetep" 

"O curso de 

Produção 

Audiovisual da 

Faculdade São 

Francisco de 

Barreiras - Fasb 

participou nesta 

terça-feira, 3, da 

1ª Mostra 

Cultural de 

Produção de 

Vídeos 

organizada pelo 

Centro 

Territorial de 

Educação 

Profissional - 

Cetep. A mostra 

cultural 

culminou com a 

exibição de 08 

vídeos feitos 

pelos alunos da 

escola, sendo as 

imagens captadas 

Fala 

Barreiras 

04 de junho interesse do público 

proximidade 

geográfica 

capacidade 

obter sucessos 
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pelo aparelho 

celular." 

"Fundação 

Solidaridad 

lança o 

desafio para 

que o oeste se 

torne uma 

região de 

originação 

sustentável" 

"A proposta de 

fazer do oeste 

baiano uma 

região capaz de 

produzir mais, 

melhor, com 

respeito à 

sustentabilidade 

e à melhoria das 

condições de 

vida das 

populações, 

facilitando a 

entrada dos 

produtos 

agrícolas no 

mercado 

europeu, foi 

lançada pela 

Fundação 

Solidaridad. O 

assunto 

promoveu ampla 

discusão entre os 

participantes da 

10ª edição da 

Bahia Farm 

Show, em Luís 

Eduardo 

Magalhães, 

Bahia." 

Fala 

Barreiras 

04 de junho proximidade 

geográfica  

interesse público  

reconhecimento 

social  

protetor do meio 

ambiente  

união com a 

natureza 

responsabilidade 

"Comunidades 

de Bom Jesus 

da Lapa 

ganham poços 

artesianos" 

"Atendendo 

solicitação do 

vereador Romeu 

Thessing, a 

deputada 

estadual Kelly 

Magalhães 

(PCdoB) fez 

indicação ao 

governo do 

estado para 

perfuração de 

dois poços 

artesianos no 

município de 

Bom Jesus da 

Lapa, 

beneficiando as 

comunidades de 

Lagoa de Cima e 

Silvestre." 

Fala 

Barreiras 

04 de junho proximidade 

geográfica  

interesse público  

saúde  

segurança 

familiar  

justiça social 

"Adote uma 

Praça: 

Estudantes da 

Unyahna 

discutem 

projeto 

"A Unyhana 

campus 

Barreiras, no Dia 

Internacional do 

Meio Ambiente, 

05 de junho de 

Fala 

Barreiras 

04 de junho proximidade 

geográfica  

interesse público 

normalidade 

reconhecimento 

social  

protetor do meio 

ambiente  

união com a 

natureza 
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ambiental 

com 

empresariado" 

2014, às 

19h30min, 

realizará o 1º 

Colóquio sobre 

Responsabilidade 

Socioambiental, 

uma 

oportunidade 

para discussão do 

tema de suma 

importância para 

a sociedade, o 

projeto Adote 

uma Praça. (...) 

Serão 

apresentadas 

diversas 

informações 

visando o 

convencimento 

do empresariado 

quanto à 

necessidade e às 

vantagens da 

participação no 

projeto." 

responsabilidade 

"Está aberto o 

edital 2014 do 

Fundesis" 

"Todas as 

entidades do 

oeste da Bahia 

registradas como 

Organização da 

Sociedade Civil, 

sem fins 

lucrativos, 

poderão 

concorrer ao 

edital 2014 do 

Fundo para o 

Desenvolvimento 

Integrado e 

Sustentável da 

Bahia (Fundesi), 

iniciativa do 

BNB e dos 

produtores 

associados da 

Aiba. A meta de 

investimento 

deste edital é de 

R$ 1 mi e o 

prazo para 

inscrição dos 

editais vai até o 

dia 27 de julho." 

Fala 

Barreiras 

03 de junho interesse do público 

proximidade 

geográfica  

reconhecimento 

social  

obter sucessos 

 

Quinta-feira, 19 de junho de 2014 

TÍTULO LEAD SITE PUBLICAÇÃO DIMENSÕES DE 

NOTICIABILIDADE 

VALORES 

HUMANOS 

"Com dois de "Uruguai e Estadão 19 de junho interesse do público uma vida 
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Suárez, 

Uruguai 

renasce e bate 

Inglaterra" 

Inglaterra 

entraram em 

campo no 

Itaquerão, em 

São Paulo, para 

o tudo ou nada. 

As duas equipes 

perderam na 

estreia e 

precisavam da 

vitória para 

continuarem 

'respirando' na 

Copa do 

Mundo,. E os 

uruguaios 

saíram de campo 

com uma vitória 

maior por 2 a 1 

contra os 

ingleses, pelo 

Grupo D, em dia 

inspirado de 

Luis Suárez, que 

estreou no 

Mundial no 

melhor estilo, 

com dois gols 

marcados." 

proximidade 

geográfica 

proximidade cultural  

excitante  

obter sucessos 

"CN/Ibope 

aponta Dilma 

com 39%, 

Aécio com 21% 

e Campos com 

10%" 

"Pesquisa 

CNI/Ibope 

divulgada nesta 

quinta-feira, 19, 

mostrou que a 

presidente 

Dilma Rousseff 

oscilou de 38% 

para 39% em 

relação à 

pesquisa 

anterior, 

divulgada em 10 

de junho pelo 

mesmo instituto. 

A variação 

ocorreu dentro 

da margem de 

erro da pesquisa. 

O candidato do 

PSDB, Aécio 

Neves, também 

oscilou de 22% 

há uma semana 

para 21%. Já o 

pré-candidato do 

PSB, Eduardo 

Campos, que 

tinha 13% das 

intenções de 

voto, agora tem 

Estadão 19 de junho interesse público 

importância do 

indivíduo  

continuidade  

segurança 

nacional 

autoridade 

reconhecimento 

social 
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10%. A pesquisa 

anterior do 

Ibope foi 

contratada pela 

União dos 

Vereadores do 

Estado de São 

Paulo (UVesp)." 

"Atores de 

'Harry Potter' 

testam nova 

atração em 

Orlando" 

"Mais de 20 

câmeras, 

transmissão ao 

vivo em dois 

telõesde 5 

metros de altura 

e um tapete 

vermelho que ia 

da estação 

King's Cross, de 

Londres, até a 

entrada do Beco 

Diagonal, onde 

o então bruxinho 

aprendiz Harry 

Potter compra 

seus primeiros 

livros para 

começaros 

estudos na 

escola de magia 

de Hogwarts. A 

apresentação da 

nova área 

dedicada aos 

bruxos criados 

por J.K.Rowling 

ocorreu na noite 

desta quarta-

feira (18), com a 

presença de 

atores dos 

filmes, que 

deram 

entrevistas no 

tapete vermelho 

e foram os 

primeiros a 

entrar no Beco 

Diagonal. A 

nova área 

construída 

dentro do parque 

Universal 

Studios, em 

Orlando, será 

aberta ao 

público no dia 8 

de julho e dobra 

o tamanho do 

espaço total 

dedicado a 

Estadão 19 de junho interesse do público 

proximidade cultural  

reconhecimento 

social 
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Harry Potter no 

complexo 

Universal." 

"Tim Rice fala 

dos musicais 

que fez com 

Lloyd Webber" 

"Quando se 

pensa em 

grandes 

parcerias nos 

musicais 

contemporâneos, 

impossível não 

se lembrar dos 

britânicos Tim 

Rice e Andrew 

Lloyd Webber, 

autores de hits 

como Jesus 

Christo 

Superstar, Evita 

e José e Seu 

Manto 

Tecnicolor. 

Sucessos que 

marcaram o 

gênero nos anos 

1970 e 80. Em 

seguida, cada 

um seguiu os 

próprios passos - 

enquanto Lloyd 

Webber adotou 

um estilo mais 

espetaculoso 

(como Fantasma 

da Ópera), Rice 

assinou contrato 

com a Disney 

para criar 

musicais 

marcantes, como 

O Rei Leão, o 

mais visto na 

história da 

Broadway e cuja 

produção 

brasileira está 

prestes a se 

tornar a mais 

longínqua em 

palcos 

nacionais." 

Estadão 19 de junho importância do 

indivíduo  

interesse do público 

proximidade cultural  

reconhecimento 

social 

"Festival de 

Campos do 

Jordão terá 88 

concertos" 

"O Festival de 

Inverno de 

Campos do 

Jordão será 

realizado dia 5 

de julho a 3 de 

agosto e terá 88 

concertos. A 

abertura será 

feita pela 

Estadão 19 de junho proximidade 

geográfica  

interesse do público 

normalidade 

uma vida de 

prazer  

respeito pela 

tradição 
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Orquestra 

Sinfônica do 

Estado de São 

Paulo, que vai 

interpretar, no 

Auditório 

Claudio Santoro, 

a Nona Sinfonia 

de Beethoven, 

sob regência de 

Marin Alsop e 

tendo o barítono 

Paulo Szot como 

um dos solistas." 

"Lei Antidrogas 

é sancionada 

em Barreiras 

"A Lei nº 1070, 

que institui o 

Conselho 

Municipal 

Antidrogas, foi 

sancionada na 

segunda-feira, 

16, pelo prefeito 

de Barreiras, sr. 

Antônio 

Henrique. Esse é 

um passo 

importante no 

combate ao 

avanço do 

consumo de 

entorpecentes 

entre jovens e 

adultos, já que 

viabiliza a 

atração de 

recursos federais 

para ações de 

prevenção às 

drogas." 

Fala 

Barreiras 

19 de junho interesse público 

proximidade 

geográfica 

normalidade 

ordem social 

saúde  

"CBF e Fifa 

darão dinheiro 

para Estados 

fora da Copa" 

"A Fifa vai dar 

cerca de US$ 

100 milhões 

para projetos de 

desenvolvimento 

do futebol no 

Brasil. Esse 

pacote será 

canalizado pela 

CBF justamente 

para as 

federações 

estaduais que 

não receberam 

jogos da Copa 

do Mundo. Os 

recursos serão 

usados para 

construir 

campos de 

futebol, doar 

Fala 

Barreiras 

18 de junho interesse público 

anormalidade  

poder social 
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equipamentos 

esportivos e 

mesmo para 

questões 

médicas." 

"MEC abre 

processo contra 

79 instituições 

de ensino 

superior" 

"O Ministério da 

Educação 

(MEC) abriu 

processo 

administrativo 

para punir 79 

instituições de 

educação 

superior que 

obtiveram 

resultados 

insatisfatórios 

no Índice Geral 

de Cursos (IGC) 

e que não 

tenham assinado 

o Termo de 

Saneamento de 

Deficiências do 

MEC. A decisão 

e a lista de 

instituições 

estão publicadas 

na edição desta 

quarta-feira (18) 

do Diário Oficial 

da União." 

Fala 

Barreiras 

18 de junho interesse público 

normalidade  

poder social 

responsabilidade 

"Chile derrota 

Espanha e 

elimina atual 

campeã do 

mundo" 

"Campeã na 

Áfricado Sul em 

2010 e bicampeã 

europeia, em 

2008 e 2012, a 

Espanha chegou 

ao Brasil como 

uma grande 

favorita para 

levar a Copa do 

Mundo, mas 

como os troféus 

não entram em 

campo, a 

Espanha foi a 

primeira 

eliminada na 

competição. 

Apontado como 

azarão do grupo 

B, o Chile não 

teve problemas 

para superar os 

selecionados de 

Vicente Del 

Bosque, no 

Maracanã. Com 

gols de Vargas e 

Fala 

Barreiras 

18 de junho interesse do público 

proximidade cultural 

ruptura  

anormalidade 

obter sucessos 

audácia 
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Aranguíz, ambos 

no primeiro 

tempo, a seleção 

sul-americana 

garantiu 

presença nas 

oitavas de final 

do Mundial. 

Com isso, a 

Espanha se torna 

a quinta 

campeça 

eliminada na 

primeira fase da 

Copa seguinte, 

assim como 

Itália (1950 e 

2010), Brasil 

(1966) e França 

(2002)." 

"Moradores do 

Cerradão 

homenageiam 

Santo Antônio" 

"Na 2ª edição do 

Festejo de Santo 

Antônio na 

comunidade do 

Cerradão, 

recebeu com 

muita animação 

os visitantes que 

prestigiaram as 

homenagens ao 

santo 

casamenteiro. 

Durante todo o 

dia aconteceu o 

II Torneio de 

Futebol que 

contou com a 

participação de 

20 equipes da 

região oeste, e o 

time Cecória 

sagrou-se 

campeão. Os 

Lisos ficaram 

com o vice-

campeonato." 

Fala 

Barreiras 

16 de junho proximidade 

geográfica 

proximidade cultural 

interesse do público 

normalidade 

continuidade 

respeito pela 

tradição  

uma vida 

espiritual 

"Embasa 

sensibiliza 

população 

durante Semana 

do Meio 

Ambiente em 

Barreiras” 

"Um total de 

750 pessoas, 

dentre 

moradores e 

estudantes da 

rede pública, 

participaram das 

atividades 

realizadas pela 

equipe social da 

Empresa Baiana 

de Águas e 

Saneamento 

(Embasa) 

Fala 

Barreiras 

16 de junho interesse público 

proximidade 

geográfica  

poder social 

responsabilidade 

protetor do meio 

ambiente  
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durante a 

Semana do Meio 

Ambiente em 

Barreiras, no 

oeste da Bahia. 

Com o tema 'O 

futuro se planta 

no presente', a 

ação foi 

encerrada na 

última quarta-

feira, 11, na 

Escola 

Municipal Santa 

Rafaela, quando 

170 estudantes 

conferiram dicas 

de consumo 

racional de água 

e do uso correto 

da rede de 

esgotamento 

sanitário. Foram 

realizadas ao 

todo dez 

palestras, 

iniciadas na 

quinta-feira, 5, 

no Dia Mundial 

do Meio 

Ambiente." 

"Atriz pornô 

paga promessa 

com maratona 

de sexo para 

comemorar 

vitória do 

Chile" 

"Os torcedores 

chilenos tiveram 

um motivo a 

mais para 

comemorar a 

vitória contra a 

Austrália nessa 

sexta-feira, 13. 

A atriz pornô 

Marlen Doll 

achou um jeito 

diferente para 

estimular a 

seleção e ajudar 

os seus 20 mil 

seguidores a 

torcer. (...) 

'Ganhamos! 

Vamos celebrar 

o triunfo do 

Chile com 12 

jogadores de 

sexo em Viña 

del Mar', 

comemorou. 

Horas depois, a 

atriz publicou 

fotos [para 

maiores de 18 

Fala 

Barreiras 

16 de junho importância do 

indivíduo  

interesse do público 

anormalidade 

proximidade cultural 

reconhecimento 

social  

uma vida de 

prazer 
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anos] em sua 

conta mostrando 

os bastidores da 

aposta sendo 

paga." 

"Dois homens 

morrem e um 

fica feirdo em 

acidente na BR-

116" 

"Duas pessoas 

morreram na 

manhã desse 

domingo, 15, em 

um acidente na 

BR-116, 

próximo a 

Jaguaquara, no 

centro-sul da 

Bahia. Segundo 

informações da 

Polícia 

Rodoviária 

Federal (PRF), o 

acidente 

aconteceu por 

volta das 7h30, 

na altura do km 

626." 

Fala 

Barreiras 

16 de junho interesse do público 

ruptura  

proximidade 

geográfica 

sentido da vida 

"Chapa da 

oposição recebe 

apoio de PTC e 

fecha com 

'frente'" 

"Às vésperas de 

Paulo Souto 

(DEM), Joaci 

Góes (PSDB) e 

Geddel Vieira 

Lima (PMDB) 

oficializarem 

seus nomes para 

a disputa ao 

governo do 

estado e ao 

Senado, em 

convenção a ser 

realizada no 

Espaço Unique, 

na quarta-feira, 

18, a chapa da 

oposição na 

Bahia recebeu, 

neste domingo, 

o apoio do 

Partido 

Trabalhista 

Cristão (PTC)." 

Fala 

Barreiras 

16 de junho interesse público 

proximidade 

geográfica 

continuidade  

segurança 

nacional 

reconhecimento 

social 

"Homem é 

preso suspeito 

de estuprar as 

próprias netas 

em Anápolis 

(GO)" 

"Um homem de 

58 anos foi 

preso em 

Anápolis (GO) 

suspeito de 

abusar das netas. 

O mandado de 

prisão foi 

cumprido depoi 

que a delegada 

ouviu sete 

testemunhas, 

Fala 

Barreiras 

16 de junho interesse do público 

anormalidade 

ordem social 

segurança 

familiar  

um mundo de 

paz 
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entre elas filhas, 

netas e até 

afilhadas. Todas 

confirmaram os 

abusos." 

"Secretaria de 

Cultura da 

Bahia amplia 

vagas para 

Curso 

Assistente de 

Produção 

Cultural em 

Barreiras" 

"A 

Representação 

Territorial de 

Cultura da Bacia 

do Rio Grande 

informa que a 

Secretaria de 

Cultura do 

Estado da Bahia 

- secult em 

parceria com o 

Ifba decidiu pela 

criação de uma 

única turma 

somente para 

menores de 

idade, 

ampliando de 30 

para 40 as vagas 

para o curso 

Assistente de 

Produção 

Cultural do 

Pronatec." 

Fala 

Barreiras 

15 de junho interesse do público 

proximidade 

geográfica 

capacidade 

obter sucessos 

"Representantes 

de Alemanha e 

Portugal falam 

sobre jogo 

desta segunda-

feira, 16" 

"Em conferência 

realizada na 

manhã deste 

domingo, 15, no 

Cento Aberto de 

Mídia (CAM), 

no Centro 

Cultural da 

Câmara 

Municipal de 

Salvador, a 

consulesa da 

Alemanha na 

Bahia, Petra 

Schaeber, e o 

cônsul de 

Portugal no 

estado, José 

Manoel Lomba, 

falaram sobre os 

últimos 

preparativos 

para o jogo desta 

segunda-feira, 

16, entre as 

seleções dos 

dois países na 

Arena Fonte 

Nova, em 

Salvador. A 

partida é motivo 

Fala 

Barreiras 

15 de junho importância do 

indivíduo  

proximidade cultural 

proximidade 

geográfica  

interesse público 

reconhecimento 

social 

autoridade  
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de expectativa 

também para as 

colônias alemã e 

portuguesa na 

Bahia." 

 

 


