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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar a produção do BuzzFeed News BR a fim de observar 

se esta experiência se constitui como uma prática jornalística inventiva no ambiente digital. 

Assim, a pesquisa aponta singularidades do jornalismo, identificando diretrizes teóricas que 

amparam esse campo de conhecimento e características atuais do exercício da profissão, bem 

como propõe uma reflexão sobre o conceito de jornalismo digital e o processo de produção 

de notícias online. A partir de uma análise comparativa quantitativa e qualitativa entre o 

BuzzFeed News BR e o portal G1, da Globo, buscando aproximações e diferenças entre os 

dois modos de elaboração de conteúdos e formatos noticiosos, é possível verificar neste 

estudo se o BuzzFeed News BR representa ou não uma inovação no jornalismo. Observa-se, 

portanto, que apesar do BuzzFeed News BR apresentar características próprias e potencial de 

crescimento em um futuro próximo, o produto analisado nesta pesquisa não pode ser 

considerado inovador no que tange a produção de conteúdo jornalístico digital. 

 

Palavras-chave: BuzzFeed; BuzzFeed News BR; Jornalismo digital; Inovação; G1. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O surgimento da internet proporcionou a criação de novos modelos do fazer 

jornalístico e impulsionou a adaptação da produção de conteúdo a novas ferramentas e 

plataformas. Mais que isso, como previu Pierre Lévy (1999), o ciberespaço de fato se tornou 

“o principal canal de comunicação e suporte de memória da humanidade” (LÉVY, 1999, p. 

93). Assim, não é surpresa que de tempos em tempos novas empresas, reunindo recursos de 

tecnologia e mídia, surjam no mercado da web com uma proposta aparentemente 

diversificada ou então prometendo fazer algo já conhecido, porém de um jeito melhor. 

 É o que Henry Jenkins (2009) aponta como sendo a era da convergência. Conforme 

o autor americano afirma, nós vivemos em um momento em que o antigo não é substituído 

ou descartado, mas sim transformado. Neste contexto, a convergência de mídias, segundo 

ele, “é mais do que apenas uma mudança tecnológica” (JENKINS, 2009, p. 43), é um 

processo. Esse processo, por sua vez, culmina em companhias que tanto atuam em diferentes 

meios para distribuir seu conteúdo, quanto reúnem variados objetos a fim de atingir um 

público maior.  

 O BuzzFeed é uma dessas organizações. Sucesso entre um público formado 

principalmente por jovens adultos heavy users de redes sociais e com atuação em vários 

países, a companhia surgiu como uma empresa de tecnologia para só depois incorporar 

conteúdo midiático próprio. Atualmente, está presente em diferentes plataformas além de 

seu próprio site, como Facebook, Twitter, Snapchat e em aplicativos para celular. Uma de 

suas características mais fortes é justamente a de abordar uma gama variada de assuntos, o 

que é refletido em diferentes vertentes do site, que vão desde listas com gifs de gatinhos a 

reportagens extensas sobre casos policiais que intrigaram a população ou a campanha 

presidencial americana.  

 Pois é exatamente uma das editorias do BuzzFeed que este trabalho pretende estudar. 

O BuzzFeed News BR, como o próprio nome já diz, é a editoria de notícias da versão 

brasileira do site. Criada em 2016, apresentou-se ao público como uma forma de aprofundar 

o trabalho jornalístico do BuzzFeed em sua produção noticiosa no Brasil, que até o momento 

apoiava-se basicamente em conteúdos de entretenimento, com uma ou outra reportagem. 

Mas sendo o BuzzFeed um site muitas vezes visto como um gerador de conteúdo descartável, 

devido à sua grande quantidade de artigos em forma de listas, os listicles, e que trabalha com 
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um mecanismo identificador do que é viral – a fim de fabricar mais material compartilhável 

–, como essa vertente fundamentalmente jornalística funcionaria? 

 Pensando nesta questão, este trabalho tem como objetivo observar como o BuzzFeed 

produz jornalismo e, principalmente, se sua forma de trabalhar pode ser reconhecida como 

uma experiência de inovação nas práticas jornalísticas. Para alcançar este objetivo, este 

estudo é constituído por diferentes etapas.  

 No capítulo 2, procuramos entender o que é jornalismo e o que é inovação. A partir 

de autores como Nelson Traquina (2012; 2005), Denis McQuail (2013), Eduardo Meditsch 

(1998), Bill Kovach e Tom Rosenstiel (2004) e Miguel Rodrigo Alsina (2009), refletimos, 

primeiramente, sobre o conceito de jornalismo, de que maneira são constituídos os valores-

notícia, bem como sobre os elementos que compõem a prática jornalística em uma sociedade 

democrática e a diferença entre notícia e acontecimento. Na sequência, vamos buscar em 

autores como Pierre Lévy (1999), Manuel Castells (2005), Pollyana Ferrari (2014) e Mark 

Deuze (2014) observações que expliquem como se manifestou a reconfiguração do 

jornalismo no meio cibernético, constituindo o que hoje conhecemos como jornalismo 

digital. Enfim, o conceito de inovação aplicado ao jornalismo será abordado por meio das 

contribuições dos trabalhos de Lucy Küng (2015) e Carlos Eduardo Franciscato (2010).  

 O capítulo 3 é dedicado a análise do objeto. A metodologia escolhida para ser 

aplicada ao estudo é a de Becker (2012), por permitir uma leitura crítica das narrativas 

jornalísticas que incorporam a linguagem audiovisual e recursos multimídia na televisão e 

na web. Esse percurso metodológico é formado pela descrição ou contextualização do 

produto, pelas análises quantitativa e qualitativa, mediante a aplicação de cinco categorias e 

três princípios de enunciação, respectivamente, e pela interpretação dos resultados. Como a 

intenção deste trabalho é observar se a produção do BuzzFeed é inovadora, optou-se por 

realizar um estudo comparativo deste site com um portal de conteúdos noticiosos de uma 

grande organização tradicional de mídia brasileira, o G1, portal de notícias da Globo, a fim 

de atribuir consistência aos dados apurados e às reflexões sistematizadas nesta pesquisa.  

 Assim, ainda que o objeto deste trabalho seja o BuzzFeed News BR, todo o processo 

de análise, da descrição à interpretação, envolverá também o G1, buscando aproximações e 

distanciamentos dos modos de ambos os sites tratarem as informações e construírem suas 

publicações. Para tal, observaremos duas semanas de publicações de ambos os sites, do dia 

07 de maio de 2017 até o dia 20 de maio de 2017. O intuito desta investigação é perceber a 



 

11 
 

temática de maior presença nos veículos para então definir um corpus de publicações que 

tratem do mesmo assunto para que suas características narrativas possam ser estudadas.  

As considerações finais buscam responder à seguinte questão:  a partir da experiência 

do BuzzFeed News BR, podemos afirmar que as reconfigurações das práticas jornalísticas 

decorrentes dos usos das tecnologias digitais geram inovação no jornalismo? Assim, 

partimos da hipótese de que o conteúdo deste site não foge tanto assim dos padrões de 

produção de notícias já estabelecidos no jornalismo digital, mesmo reconhecendo que o 

sucesso do portal é garantido pela sua constante produção direcionada ao entretenimento e 

pela incorporação recorrente de diversos recursos multimidiáticos em seus conteúdos e 

formatos publicados. 

 A existência deste estudo justifica-se por dois fatores. Como mencionado, o 

BuzzFeed é um veículo de grande êxito na web, principalmente entre usuários de redes 

sociais. A autora britânica Lucy Küng, por exemplo, o elegeu como uma das cinco 

organizações de sucesso a serem estudadas em seu livro Innovators In Digital News (2015), 

sendo uma das características do tal sucesso a habilidade da empresa em atrair investimentos 

na casa dos milhões de dólares.  Desta forma, o BuzzFeed não é uma companhia que possa 

passar desapercebida, ao menos quando falamos de internet. Faz sentido, então, tentar 

entender o que uma empresa deste porte produz para garantir tamanho retorno, mas acima 

de tudo questionar o tipo de jornalismo produzido pela BuzzFeed News BR.  

 Por outro lado, há também a motivação pessoal. Enquanto usuária das redes e 

integrante do público alvo do site, a autora sempre acompanhou a produção do BuzzFeed em 

suas diferentes frentes, percebendo as divergências e semelhanças entre os conteúdos 

estrangeiros e nacionais, entre as editorias de notícias e entretenimento, entre os conteúdos 

em formato de lista e longform. Assim, quando a editoria News BR foi oficialmente lançada 

em setembro de 2016 com uma equipe formada por jornalistas brasileiros vindos de grandes 

redações, emergiu um interesse de entender qual seria sua dinâmica, buscando transformar, 

a partir deste estudo,  a leitura de uma consumidora de conteúdos do site em uma reflexão 

crítica mais consistente sobre esse fenômeno de Comunicação e Jornalismo. No entanto, essa 

pesquisa só pode ser realizada neste momento de conclusão do Curso de Jornalismo na 

Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ECO-UFRJ) e a partir 

da experiência como PIBIC do projeto Mídia, Educação e Jornalismo Audiovisual, com a 

orientação da professora Beatriz Becker, em função dos conhecimentos incorporados e 

refletidos neste trabalho.  
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2 JORNALISMO E INOVAÇÃO  

 

Mark Deuze começa seu artigo O jornalismo, a vida na mídia e a sociedade 

empreendedora com a seguinte colocação: “Nós vivemos na mídia. A mídia é para nós como 

a água é para o peixe” (DEUZE, 2014, p. 5). Apesar deste “nós” não se referir apenas à 

sociedade atual, como ele bem pontua, a facilidade com que a tecnologia tem estado presente 

no dia a dia de boa parte da população faz com que a mídia se torne cada vez mais “parte de 

todo o nosso lazer, nosso aprender, trabalhar e amar” (DEUZE, 2014, p. 6).  

No entanto, não podemos deixar de pontuar que interessa aos grupos dominantes 

tornar os meios de comunicação atrativos para o público ao longo de diferentes gerações, 

bem como tornar os dispositivos acessíveis ao consumo e vastas audiências, e, para isso, é 

preciso que novidades sejam constantemente apresentadas à sociedade. Nesse sentido, a 

criação da internet e os usos das tecnologias digitais que reconfiguraram as formas de 

produção e socialização, a utilização dessas ferramentas e seus usos pela sociedade também 

representam um novo estágio de desenvolvimento das mídias e do capitalismo (CASTELLS, 

1999).  

 É importante, contudo, frisar que mídia e tecnologia não são sinônimos e suas 

relações são estabelecidas não apenas pelas apropriações dos usuários, mas, especialmente, 

pelos sistemas dominantes. Para Christian Fuchs: 

 

os meios de comunicação não são tecnologias, mas  sistemas tecno-sociais. 

Eles possuem um nível tecnológico de artefatos que possibilitam e 

restringem o nível social de atividades humanas que geram o conhecimento 

que é produzido, difundido e consumido com a ajuda dos artefatos do nível 

tecnológico (FUCHS, 2014, p. 37)1 

 

Isso quer dizer que, embora não sejam a mesma coisa, a mídia sempre se relacionou 

com a tecnologia e vice-versa e também com os sistemas de poder. De qualquer maneira, 

neste processo se manifesta o interesse e a necessidade pelo novo, tanto por parte desses 

sistemas, quanto da própria sociedade. Embora pesquisadores possam se opor à essas 

dinâmicas (LÉVY, 1999), a mudança, independentemente de positiva ou negativa, é 

inevitável e faz parte da evolução da história e das práticas culturais. Como Pierre Lévy 

                                                           
1 Tradução da autora (original em inglês): “Media are not technologies, but techno-social systems. They have 

a technological level of artefacts that enable and constrain a social level of human activities that create 

knowledge that is produced, diffused and consumed with the help of the artefacts of the technologic al level” 
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(1999) aponta na introdução de Cibercultura, o que vemos como tradicional ou costumeiro 

também já foi considerado novo um dia, assim como o que denominamos por alternativo 

hoje talvez seja visto como habitual em um futuro próximo.  

E se não há como fugir da inovação da mídia de forma geral, não há como fugir dela 

no jornalismo. Tony Gallagher, ex-editor do jornal britânico The Daily Telegraph, disse em 

uma conferência que “inovação é uma condição para a nossa sobrevivência. E a 

sobrevivência dos jornais é completamente dependente da nossa habilidade de evoluir” 

(GALLAGHER apud KÜNG, 2015, p. 1)2.   

É justamente por isso que este trabalho se propõe a analisar a produção jornalística 

de uma companhia como o BuzzFeed, que se define como sendo uma “companhia de notícias 

e entretenimento para a geração social mobile”3. Dentro de um novo contexto, onde e como 

a mudança se manifesta? O que, na prática, determinado veículo produz de novo? Para 

pensarmos nessas questões, precisamos primeiro resgatar reflexões que nos ajudam a pensar 

essa questão construída no próprio campo do Jornalismo. 

 

2.1 Jornalismo e notícia 

 

 Assim como Nelson Traquina (2012) afirma no primeiro volume do livro Teorias do 

Jornalismo, tentar definir a prática jornalística de forma tão breve é uma tarefa bastante 

complicada. Em um primeiro momento, segundo o pesquisador português, é possível dizer, 

de forma poética,  

 

que o jornalismo é a vida, tal como é contada nas notícias de nascimentos 
que o jornalismo é a vida, tal como é contada nas notícias de nascimentos 

e de mortes, tal como o nascimento do primeiro filho de uma cantora 

famosa ou a morte de um sociólogo conhecido mundialmente. É a vida em 

todas as suas dimensões, como uma enciclopédia (TRAQUINA, 2012, p. 

19) 

 

Mas nem todas as histórias da vida são contadas, ainda que de diferentes maneiras, 

no Jornalismo. Ou melhor, nem todas as histórias da vida são transformadas em notícias. 

                                                           
2 Tradução da autora (original em inglês): “Innovation is a condition for our survival. And the survival of 

newspapers is completely dependent on our ability to evolve” 
3 Tradução da autora (original em inglês): “[…] news and entertainment company for the social mobile age”. 

Disponível em: <https://www.facebook.com/pg/BuzzFeed/about/?ref=page_internal>. Acesso em: 

03/04/2017. 
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Assim, ao longo de sua obra, Traquina (2012) busca apresentar diferentes teorias para tentar 

explicar porque as notícias são como são. Por isso, consideremos a definição do teórico 

inglês Denis McQuail, que diz: “Jornalismo é a construção e publicação de relatos sobre 

eventos atuais, pessoas ou circunstâncias de importância ou interesse público, baseados em 

informações obtidas a partir de fontes confiáveis” (MCQUAIL, 2013, p. 14)4. 

O que ambos concordam é que o jornalismo pode ser visto como sendo “um conjunto 

de “estórias”” (TRAQUINA, 2012, p. 21), cujos produtos, as notícias, são mais que 

informação em forma de fatos e contam, por exemplo, com enredo, personagens, heróis, 

vilões, finais trágicos ou felizes (MCQUAIL, 2013). Seguindo essa lógica, os profissionais 

da área “são os modernos contadores de “estórias” da sociedade contemporânea” 

(TRAQUINA, 2012, p. 21). Da mesma forma, Kovach e Rosenstiel (2004) afirmam que foi 

justamente a partir da troca de relatos entre viajantes e demais frequentadores de cafés e pubs 

durante o século XVII, em lugares como Londres e Estados Unidos, e estimulados pelos 

donos dos estabelecimentos, que o que chamamos hoje de jornalismo moderno deu seus 

primeiros passos. Contudo, todas essas histórias são relatadas com uma espécie de óculos 

dos profissionais, como sugere Bourdieu (1997), óculos esses que funcionam como filtros 

de construção de histórias da realidade. 

 Os interesses pelos acontecimentos seguem critérios de noticiabilidade, ou seja, 

parâmetros utilizados pelos profissionais da área no momento de “seleção dos 

acontecimentos do mundo real e na construção das ‘estórias’ que contam sobre a realidade” 

(TRAQUINA, 2005, p. 61). No volume dois do livro Teorias do Jornalismo, o autor 

português, ao longo do segundo capítulo, faz um panorama desses critérios em três 

momentos distintos, partindo do século XVII até os anos de 1970. 

O que Traquina (2005) nos mostra é que os critérios utilizados para selecionar os 

fatos que serão transformados em notícia no Jornalismo pouco mudaram ao longo do tempo. 

Na verdade, até hoje são praticamente os mesmos, os quais carregam valores-notícia, isto é, 

atributos potenciais de relevância de um fato que o levam a ser transformados em notícias. 

Por essa razão, autores como Galtung e Ruge (1965, 1933) e Erick, Baranek e Chan (1987) 

são apontados por Traquina como nomes que tanto se debruçaram sobre eles nos estudos de 

jornalismo. 

                                                           
4 Tradução da autora (original em inglês): “Journalism is the construction and publication of accounts of 

contemporary events, persons or circumstances of public significance or interest, based on information 

acquired from reliable sources”  
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Entre fatores como notoriedade, proximidade, relevância, novidade, tempo, 

disponibilidade, visualidade, simplificação e amplificação, o que Nelson Traquina (2005) 

explica é que, seguindo a distinção feita por Mauro Wolf, os valores-notícia podem ser 

divididos em duas categorias, já que “estão presentes ao longo de todo o processo de 

produção jornalística” (TRAQUINA, 2005, p. 78). Sendo assim, temos os valores-notícia de 

seleção, que por sua vez dividem-se em substantivos e contextuais, e valores-notícia de 

construção.  

Os valores-notícia de seleção são, como o próprio termo já diz, os fatores levados em 

conta no momento da seleção de um acontecimento. Segundo Traquina (2005), entram no 

grupo dos substantivos aqueles relacionados à avaliação da importância ou interesse do 

acontecimento enquanto notícia; e são contextuais os critérios que têm relação com o 

contexto de produção do material.  A relevância e novidade, por exemplos, são critérios 

substantivos, já que dizem respeito ao valor que aquele acontecimento tem para a sociedade, 

enquanto que a disponibilidade é um fator contextual, uma vez que se refere à parte logística 

da cobertura de um fato.  

Por outro lado, a categoria de valores-notícia de construção, de acordo com Traquina 

(2005), tem a ver com a elaboração do produto jornalístico, ou seja, os critérios que dizem 

respeito ao processo de construção da notícia em termos qualitativos e que “funcionam como 

linhas-guias para a apresentação do material, sugerindo o que deve ser realçado, o que deve 

ser omitido, o que deve ser prioritário” (TRAQUINA, 2005, p. 78). Nesse sentido, fazem 

parte deste conjunto de fatores valores como a simplificação (a notícia deve ser de fácil 

compreensão), amplificação (ampliar o acontecimento para a notícia ser notada) e 

dramatização (reforçar determinados aspectos do acontecimento para gerar reconhecimento 

por parte do público). 

Nelson Traquina também ressalta que, além da seleção e construção, os valores-

notícias também se relacionam com a política editorial de cada empresa, que vai determinar 

quais destes fatores têm mais peso em seu veículo. Quanto a isso, Eduardo Meditsch nos 

lembra que o público que consome as notícias “dificilmente terá acesso aos critérios de 

decisão que orientam a equipe de jornalistas para construí-la, e muito menos ao que foi 

relegado e omitido por estes critérios, profissionais ou não” (MEDITSCH, 1998, p. 35). 

Contudo, o que Traquina conclui é que, embora os critérios de noticiabilidade não estejam 

isolados de fatores como o tempo, espaço e a própria organização jornalística, os produtos 
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deste meio “são muito mais homogêneos do que se pensa” (BOURDIEU apud TRAQUINA, 

2005, p. 95).  

É possível dizer que os conceitos apresentados até aqui foram pensados por seus 

autores tendo em mente, principalmente, o jornalismo praticado nos veículos impressos e, 

especificamente, o exercício da atividade profissional do jornalismo nas sociedades 

democráticas. Kovach e Rosenstiel (2004), por outro lado, ponderam sobre o que chamam 

de “imprensa livre na era da eletrônica” (KOVACH & ROSENSTEL, 2004, p. 40). Para os 

autores, o bom senso e os critérios de noticiabilidade na hora de definir o que é ou não notícia 

ainda existem para a imprensa, ao contrário do que alguns observam. No entanto, uma das 

maiores mudanças causadas pelo crescimento da internet e da banda larga, segundo eles, é a 

queda da função de gatekeeper dos jornalistas, hoje substituída pela função de gatewatcher, 

como sugere Axel Bruns (2011).  

Entretanto, não podemos deixar de considerar que o público também intervém na 

construção da notícia, a partir do que Kovach e Rosenstiel (2004) denominam de “Instinto 

de Percepção”. Este impulso determina a necessidade que as pessoas sentem por saber o que 

ocorre ao redor do mundo: “O conhecimento do desconhecido lhes dá segurança, permite-

lhes planejar e administrar suas próprias vidas” (KOVACH & ROSENSTIEL, 2004, p. 36). 

Em uma referência à Robert Park (1940), o pesquisador brasileiro Eduardo Meditsch revela 

partilhar deste mesmo entendimento quando discorre sobre o jornalismo enquanto forma de 

conhecimento: “o Jornalismo realiza para o público as mesmas funções que a percepção 

realiza para os indivíduos” (MEDITSCH, 1998, p. 31). 

 O que podemos afirmar, até então, é que, além da sua relação direta com a emergência 

de aparatos tecnológicos, o jornalismo, tanto como forma de conhecimento (LAGE apud 

MEDITSCH, 1998) quanto como atividade produtiva (TRAQUINA, 2012), é uma prática 

social de produção de notícias, a qual, por sua vez, “é um processo complexo que se inicia 

com um acontecimento” (RODRIGO ALSINA, 2009, p. 113).  

É importante destacar que este trabalho não tem como foco a sistematização de uma 

reflexão sobre o conceito de verdade, tampouco discorrer sobre os modos que os jornalistas 

constroem verdades nas histórias relatadas por eles relatadas. Mas pontuamos que se o 

Jornalismo adota determinadas estratégias para contar histórias da vida social, elas só se 

tornam de fato um acontecimento quando são percebidos pelos sujeitos, já que são eles que 

“lhes conferem sentido” (RODRIGO ALSINA, 2009, p. 114). Segundo o autor, “um dos 

elementos necessários para a construção da notícia é a sua publicação. Se o público não 
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receber qualquer notícia sobre um fato, esse fato não poderá ser considerado como um 

acontecimento com transcendência social” (RODRIGO ALSINA, 2009, p. 116). 

Contudo, notícia e acontecimento não são a mesma coisa, pois “todo fato social é um 

acontecimento em potencial para a mídia e toda notícia é um acontecimento em potencial 

para a sociedade” (RODRIGO ALSINA, 2009, p. 134). Ao longo do tempo o conceito de 

acontecimento foi compreendido de diferentes maneiras.  Na época do surgimento da grande 

imprensa de massas, a partir de meados do século XIX, o acontecimento era o elemento 

central da mercadoria da informação e conduzia a atuação dos jornalistas que “corriam” atrás 

dele (RODRIGO ALSINA, 2009, p. 123). Hoje, os acontecimentos foram multiplicados em 

termos de quantidade e de tipos (RODRIGO ALSINA, 2009, p. 126).  

Como bem exemplificado por Kovach e Rosenstiel (2004), se um veículo não 

transformar um acontecimento em notícia, outros poderão fazê-lo, incluindo aqueles que não 

são profissionais. Neste cenário, “o jornalismo não decide mais o que o público deve saber. 

Ele ajuda o público a pôr ordem nas coisas” (KOVACH & ROSENSTIEL, 2004, p. 41). 

Mais que isso, em um ambiente em que a interação público-público e público-imprensa é 

frequente e intensa, os autores destacam uma coisa que talvez tenha permanecido ao longo 

dos séculos; apesar de novas técnicas, “o jornalista em primeiro lugar está envolvido na 

verificação” (KOVACH & ROSENSTIEL, 2004, p. 42). Assim, sugerimos que a qualidade 

do jornalismo depende dos modos como a apuração e o tratamento das informações são 

realizados pelos jornalistas em diferentes suportes e linguagens. 

 

2.2 Jornalismo na era digital  

 

Diferentes pesquisadores no Brasil e no exterior como Pollyana Ferrari (2014), 

Manuel Castells (1999) e Pierre Lévy (1999) procuram explicar em seus livros como a 

internet foi concebida. Assim como estes três autores colocam, a web que conhecemos hoje 

não surgiu em um único movimento. Décadas se passaram entre os primeiros computadores 

e a criação da World Wide Web por Tim Berners-Lee, por exemplo, e em meio a esse 

processo ergueu-se o ciberespaço, conceito cunhado por William Gibson e que, segundo 

Lévy, significa o “espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos 

computadores e das memórias dos computadores” (LÉVY, 1999, p. 92).  

Da mesma forma como acompanhou mudanças tecnológicas anteriores, como a 

mecanização da impressão e a industrialização do jornal impresso (MCQUAIL, 2013), o 
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jornalismo passou por processos de incorporação e adaptação para se inserir no ciberespaço. 

Segundo Ferrari (2014), tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, os primeiros sites 

jornalísticos apenas reproduziam os conteúdos publicados nas versões impressas de seus 

veículos de origem e só depois passaram a adequar seu conteúdo às novas possibilidades da 

rede. 

Uma dessas possibilidades é a ideia de portal. Segundo Ferrari (2014), os portais 

surgiram nos Estados Unidos como uma evolução dos sites de busca, que ampliaram seu 

conteúdo com o objetivo de atrair a atenção do internauta. A princípio, os portais seguiam o 

modelo horizontal, dedicando-se a diferentes assuntos, que iam desde notícias a jogos on-

line. No entanto, em 1999 nasceram os portais verticais, com conteúdo mais específicos, 

sendo este, justamente, o modelo mais adotado pelas empresas de mídia (FERRARI, 2014).  

Nesse contexto, emerge o que chamamos hoje de jornalismo digital. Entre diferentes 

explicações sobre o que o termo significa, vamos entendê-lo “como a disponibilização de 

informações jornalísticas em ambiente virtual, o ciberespaço, organizadas de forma 

hipertextual com potencial multimidiático e interativo” (PENA apud XAVIER & 

NASCIMENTO, 2011, p. 62). Nesse sentido, segundo Xavier e Nascimento (2011), a 

hipertextualidade providência a possibilidade de interconexão entre textos por meio de links, 

a multimidialidade refere-se à convergência dos formatos de mídia e a interatividade 

promove ao internauta a sensação de fazer parte do processo de construção do conteúdo. 

Essas características não fazem, necessariamente, com o que o jornalismo digital seja melhor 

ou pior que os outros formatos conhecidos até então. Na verdade, como pondera Ramón 

Salaverría (2005), costuma-se interpretar  

 

a maior ou menos inclusão de elementos hipertextuais, interativos ou 

multimídias [...] como sinal do nível de evolução dos meios na rede: os 

meios com menor aproveitamento desses elementos são descritos como 

mal desenvolvidos, ao passo que os mais ricos em relação a esse tipo de 

recurso são vistos como mais avançados (SALAVERRÍA, 2005, p. 517)5 

 

                                                           
5 Tradução da autora (original em espanhol): “la mayor o menor inclusión de elementos hipertextuales, 

interactivos o multimedia se interpreta como signo del nivel de evolución de los medios en la red: los medios 

con menor aprovechamiento de esos elementos se describen como más rudimentarios, en tanto que los más 

ricos en ese tipo de recursos se presentan como más avanzados” 
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Contudo, o autor alerta que um conteúdo jornalístico tanto pode ser de grande qualidade sem 

a utilização desses elementos, quanto pode carecer de valor informativo mesmo tendo uso 

recorrente dos tais recursos (SALAVERRÍA, 2005, p. 517).  

Ainda assim, as “inovações tecnológicas tendem [portanto] a suplementar, em vez de 

substituir, tecnologias prévias” (KÜNG apud Phillips, 2014, p. 123)6, suas apropriações 

transformam usos de linguagens e suportes na construção do relato dos fatos cotidianos e as 

formas de consumo das notícias. De fato, a ascensão da internet coincidiu com a crise do 

modelo tradicional de produção jornalística e, se “o virtual não “substitui” o “real”, como 

sugere Pierre Lévy no livro Cibercultura, ele multiplica as oportunidades para “atualizá-lo” 

(LÉVY, 1999, p. 88).  

Entretanto, o jornalismo não deixa de manter, ao mesmo tempo, suas características 

como prática social nas plataformas digitais. Como mencionado no tópico anterior, o 

apuração e verificação das informações continuam a ser diretrizes relevantes no exercício da 

profissão. E a linguagem deve ser acessível e compreensível a todos. Desta forma, o que 

identifica o jornalismo digital são suas especificidades. Além da definição já apresentada, 

um outro aspecto que marca a produção de conteúdo na web é o imediatismo e a velocidade 

do fluxo de informações. Como Veloso (2014) coloca, a internet privilegia o instantâneo, 

sem pausa de notícias, logo, o ritmo de produção tende a ser maior. Também “não há limites 

físicos de páginas” (VELOSO, 2014, p. 16), embora o público possa apresentar restrições 

quanto a expressiva quantidade de texto verbal em uma só matéria, por exemplo.   

A redução do custo de produção de notícias no ambiente digital também é apontado 

por Veloso (2014) como outro ponto que caracteriza a prática. Segundo ele, não são precisos 

muitos recursos para colocar um texto “no ar”, ou seja, na rede. No entanto, como Phillips 

(2014) nos lembra, ter um blog ou um site de notícias como meio de vida exige mais que o 

amor pela profissão. O fato do custo ser, possivelmente, menor não descarta a necessidade 

de investimento financeiro e de capacitação. Pollyana Ferrari (2014) argumenta que, além 

de ter à mão apertos como um notebook, acesso à internet banda larga, uma câmera e um 

gravador (ou, pensando nos dias de hoje, um smartphone de ponta), o repórter precisa 

dominar esses apetrechos e saber executar diferentes tipos de tarefas que antes eram 

realizadas cada uma por um profissional específico.  

                                                           
6 Tradução da autora (original em inglês): “Technological innovations tend [therefore] to supplement, rather 

than replace, previous technologies” 
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As particularidades que marcam o jornalismo produzido na web também constituem 

seus desafios. Mesmo para as empresas de mídia que já nasceram dentro desse ecossistema, 

não é fácil se adaptar ao ritmo da rede, suas exigências e seus concorrentes. Como Mark 

Deuze (2014) coloca, uma das dificuldades da prática jornalística em um ambiente altamente 

tecnológico e conectado como o que vivenciamos é a de continuar encontrando espaço 

dentro do que ele chama de “rotina de cliques”, impulsionada pelos vários “dispositivos, 

interfaces e plataformas” (DEUZE, 2014, p. 8). 

Nesse contexto, ainda que algumas organizações consigam se adequar com mais 

facilidade que outras, o desafio existe para todas. Garantir o acesso do internauta necessita 

de mais que apenas um endereço na web. Ferrari afirma que “não basta ter uma boa 

reportagem na mão para achar que ela fará sucesso na home page, é preciso saber onde 

publicar e em que horário” (FERRARI, 2014, p. 77). Da mesma forma, também é necessário 

assegurar a permanência do usuário dentro daquele link. Por isso, cada empresa vai 

determinar suas estratégias, de acordo com as possibilidades que a internet oferece e a partir 

das demandas do público que a acompanha e aquele que ela quer atingir.  

 

2.3 O conceito de inovação 

 

 Em seu livro Innovators in Digital News, Lucy Küng (2015) tenta explicar o motivo 

de algumas empresas de mídia serem mais bem-sucedidas que outras. Para isso, a autora 

realiza cinco estudos de caso – entre eles o BuzzFeed, objeto deste trabalho – e a partir deles 

busca avaliar três questões: como as organizações operam, se há pontos em comum entre 

elas e quais são os preceitos, conceitos e abordagens que podem ser de utilidade para outras 

companhias que estão enfrentando os mesmos desafios (KÜNG, 2015). Em resumo, o que 

Küng procura é identificar as táticas escolhidas por cada organização para inovar a sua 

produção.  

 Segundo a autora, “a indústria de notícias está encarando um caso clássico de 

inovação disruptiva” (KÜNG, 2015, p. 5)7, cuja causa é o surgimento da internet. Por 

inovação disruptiva podemos entender a seguinte definição 

 

                                                           
7 Tradução da autora (original em inglês): “The news industry is facing a classic case of disruptive 

innovation” 
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Produto ou serviço que cria um novo mercado e desestabiliza os 

concorrentes que antes o dominavam. É geralmente algo mais simples, 

mais barato do que o que já existe, ou algo capaz de atender um público 

que antes não tinha acesso ao mercado. Em geral começa servindo um 

público modesto, até que abocanha todo o segmento8  

 

Küng (2015) argumenta que se a necessidade de se ter notícias e informações acerca do 

mundo tenha permanecido a mesma, as tecnologias utilizadas para suprir essa carência são 

fundamentalmente diferentes.  

 No entanto, inovação não é apenas disruptiva e não se refere somente ao campo 

técnico. Na verdade, o termo pode ser explicado de diversas maneiras, dependendo do 

assunto que estamos tratando. Carlos Eduardo Franciscato (2010), por exemplo, argumenta 

que, no jornalismo, a ideia de inovação possui três vertentes que a caracterizam: tecnológica, 

organizacional e social. Nesse sentido, inovação tecnológica diz respeito às ferramentas de 

produtividade e “modifica as rotinas e processos de trabalho do jornalista, bem como o perfil 

e a qualidade do produto jornalístico” (FRANCISCATO, 2010, p. 12). Organizacional 

refere-se ao modelo de gestão da empresa, suas práticas de negócios e à nova forma de 

trabalhar dos funcionários. Por fim, a inovação social tem a ver com “usos ou efeitos sociais 

dos processos interativos, bem como as interações que agentes sociais desenvolvem com as 

organizações jornalísticas” (FRANCISCATO, 2010, p. 14). 

 Porém, há outras formas de abordar a inovação nas práticas jornalísticas, focalizando, 

por exemplo, a inovação de produto, que “consiste em modificações nos atributos do 

produto, com mudança na forma como ele é percebido pelos consumidores”9. Geralmente, 

quando se fala em produto nesses termos é comum pensar em materiais concretos, palpáveis 

e/ou em questões técnicas. No entanto, como já vimos, o jornalismo é uma área de atuação 

cujo produtos são as notícias. Seguindo esta lógica, inovação de produto no jornalismo 

implica refletir sobre modificações nas características e particulares das próprias notícias, 

identificando se elas destoam ou não dos padrões conhecidos no mercado até então. E é para 

verificar na prática a existência (ou não) desta mudança que vamos mapear, nos próximos 

capítulos, a produção de conteúdo do BuzzFeed News BR.  

 Escolhemos o BuzzFeed por ser uma companhia relativamente nova, mas que com 

pouco tempo de existência conseguiu alcançar um espaço expressivo na web, principalmente 

                                                           
8 Disponível em: <https://www.napratica.org.br/o-que-e-inovacao-disruptiva/>. Acesso em: 22/04/2017. 
9 Disponível em: <http://bgi.inventta.net/radar-inovacao/a-inovacao/>. Acesso em: 22/04/2017. 
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dentro das redes sociais. A partir de uma proposta de mapeamento de conteúdo viral na 

internet idealizada pelo seu fundador, o BuzzFeed tornou-se uma empresa de entretenimento 

e notícias reconhecida pela abordagem característica de suas produções, como iremos 

demonstrar no capítulo seguinte. 

O objetivo deste trabalho, portanto, é tentar perceber se o BuzzFeed, e, mais 

especificamente, a editoria News BR é um produto jornalístico inovador. Partimos da 

hipótese de que o conteúdo deste site não foge tanto assim dos padrões de produção de 

notícias já estabelecidos no jornalismo digital, mesmo reconhecendo que o sucesso do portal 

é garantido pela sua constante produção direcionada ao entretenimento e pela incorporação 

recorrente de diversos recursos multimidiáticos em seus conteúdos e formatos publicados. 

Para alcançar este objetivo, realizamos um estudo empírico do portal amparado no percurso 

metodológico proposto por Becker (2012) para a leitura crítica das narrativas jornalísticas 

que incorporam a linguagem audiovisual e recursos multimídia, constituído por três fases 

distintas e complementares:  a descrição do objeto, a análise quantitativa e qualitativa do 

material e a interpretação dos resultados. Os resultados são sistematizados no próximo 

capítulo. 
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3 ANÁLISE DO OBJETO 

Para que a justificativa desde trabalho seja validada, é preciso, entre outras coisas, 

apresentar o contexto em que o objeto de estudo em questão está inserido. Tratamos, 

anteriormente, de características que constituem o campo do jornalismo, as principais 

diretrizes que amparam a disciplina, bem como sua transição e adaptação ao mundo digital. 

Já este capítulo se propõe a mostrar como as reconfigurações da produção e organização de 

formatos e conteúdos de notícia ocorrem no BuzzFeed. Se, como Lucy Küng (2015) aponta, 

o objetivo inicial da companhia não era produzir notícias jornalísticas, como a empresa 

passou do entretenimento aos conteúdos considerados mais sérios? A fim de entender este 

ponto, e antes de adentrarmos propriamente na análise do material, devemos primeiro 

conhecer o histórico do site.  

 

3.1 O BuzzFeed   

 

 Criado em 2006 por Jonah Peretti, o BuzzFeed se define hoje como “a empresa líder 

de mídia digital independente”10, que produz “notícias e entretenimento para centenas de 

milhões de pessoas em todo o mundo”11. Seu escritório principal fica em Nova York, mas 

há também um estúdio localizado em Los Angeles para a produção dos conteúdos 

audiovisuais. No entanto, sua presença na web se deu primeiro com o surgimento de seu 

portal, o BuzzFeed.com. Atualmente, o site está disponível em Inglês, Português, Espanhol, 

Alemão, Francês e Japonês e conta com edições para os seguintes países: Estados Unidos, 

Reino Unido, Austrália, Brasil, Canadá, Alemanha, Espanha, França, Índia, Japão e México.  

 A idealização do BuzzFeed por Jonah Peretti ocorreu a partir de um laboratório 

chamado BuzzFeed Labs, cujo intuito era monitorar conteúdos virais na internet. Após algum 

tempo apenas realizando essa checagem, o site começou a criar seu próprio material, que na 

maioria dos casos era constituído por listas de itens numerados com imagens e gifs. Esse 

formato, conhecido como Listicle (SARDÁ et al apud VELOSO, 2014), segundo Peretti, 

funciona por conta do que ele chama de “The Bored At Work Network”12. Na era da internet, 

são os BWN (algo como “rede de trabalhadores entediados”) que definem o que se torna 

                                                           
10 Disponíveis em: <https://www.buzzfeed.com/about?country=pt-br/>. Acesso em: 10/05/2017. 
11 Disponíveis em: <https://www.buzzfeed.com/about?country=pt-br/>. Acesso em: 10/05/2017. 
12 Disponível em: <http://www.businessinsider.com/jonah-perettis-awesome-viral-media-presentation-

explained-2010-8?op=1>. Acesso em: 10/05/2017. 
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popular, e é justamente por consumirem e compartilharem o conteúdo viral durante as horas 

de trabalho que esse produto precisa ser de fácil visualização e entendimento, como as listas.  

 Dessa forma, o BuzzFeed fundamentou seu sucesso como sendo um portal cujo 

conteúdo, acima de tudo, tinha o objetivo de ser engraçado e altamente compartilhável. O 

passo seguinte, então, foi o da expansão. O quadro de funcionários cresceu e, no final de 

2011, o jornalista Ben Smith, do site Politico, foi contratado como editor chefe do portal13. 

Com a novidade, o BuzzFeed enriqueceu sua gama de conteúdo, passando a incluir notícias, 

e ganhou grande destaque na mídia com a cobertura da eleição presidencial dos Estados 

Unidos em 2012. 

Em relação aos números, o BuzzFeed tem mais sete bilhões de visualizações globais 

por mês, mais de 200 milhões de visitantes na versão em inglês – sendo 90 milhões deles de 

fora dos Estados Unidos14 – e 18 escritórios e 1,30015 empregados ao redor do mundo. Além 

disso, 75% dos acessos do público vem das mais de 30 redes sociais nas quais a companhia 

está presente, sendo as principais delas o Facebook, Twitter, YouTube, Snapchat e 

Instagram. Por último, são cinco aplicativos: BuzzFeed, QuizChat, BuzzFeed News, 

BuzzFeed Video e o Cute or Note.  

Em sua página na internet, o BuzzFeed pode ser caracterizado como um site 

“infinito”. À medida que a página é rolada para baixo, mais conteúdos aparecem, sem nunca 

chegar a um rodapé. No topo da versão americana há um menu, que não existe na página em 

português, no qual é possível escolher quais postagens visualizar de acordo com as 

categorias determinadas: news, videos, quizzes, tasty, entre outras. Há também etiquetas que 

classificam as postagens; essas etiquetas são dadas pelo público ao fim de cada matéria, e 

assim formam diferentes feeds do que os visitantes consideram engraçado, surpreendente ou 

fofo, por exemplo. Além disso, uma etiqueta marca os conteúdos mais acessados no 

momento, que ficam separados na sessão trending. 

O site também tem a área Community, na qual o público pode se cadastrar e criar seu 

próprio conteúdo. Nestes casos, o material precisa ser aprovado pelos editores e só então fica 

visível ao público. No entanto, as postagens do BuzzFeed Community não ficam restritas a 

                                                           
13 Disponível em: <https://www.fastcompany.com/1800780/wtf-indeed-politicos-ben-smith-joins-buzzfeed-

build-social-news-organization>. Acesso em: 10/05/2017. 
14 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/about?country=pt-br>. Acesso em: 03/12/2016. 
15 Disponível em: <http://www.cnbc.com/2017/03/29/buzzfeed-is-preparing-to-go-public-next-year.html>.  

Acesso em: 10/05/2017. 
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essa seção específica. Elas dividem o mesmo espaço na home do portal com as publicações 

dos editores e também são divulgadas nas redes sociais do BuzzFeed.  

Além da questão da organização não cronológica das postagens, a home do portal é 

marcada pela enorme quantidade de imagens que compõem a página. Todas as matérias 

contam com miniaturas ilustrativas e, em boa parte delas, as ilustrações são combinações de 

duas fotos em um mesmo quadro. Algumas, inclusive – as que ficam do topo da página –, 

têm apenas a imagem de “capa” visíveis em um primeiro momento. Nestes casos, os títulos 

dos artigos só se tornam aparentes quando o mouse é posicionado em cima das ilustrações.   

Normalmente, as listas do BuzzFeed são compostas por, em média, 20 itens. Cada 

um deles contém uma ilustração que pode ser em forma de arquivo de imagem, gif ou vídeo. 

Além disso, os itens costumam ser numerados e contam com uma frase ou pequeno texto 

como título. Em alguns casos, há também um texto complementar em referência à ilustração 

ou ao título do item. Há listas em que a “atração” é o texto e a imagem fica apenas como 

ilustração de fato; em outras, a imagem é o ponto principal. Às vezes, a imagem também 

contém um texto e, nestes casos, não há conteúdo complementar. O print do site abaixo 

exemplifica como se manifestam esta relação entre a informação verbal e visual: 

 

Figura 1  

 

Colagem com prints de três publicações do BuzzFeed. Da esquerda para direita: artigo com imagem 

ilustrativa; artigo com imagem como foco, artigo com imagem contendo texto. Fonte: Portal do BuzzFeed16 

                                                           
16 Disponíveis em: <https://www.buzzfeed.com/julianakataoka/receitas-vamo-fica-

monstro?utm_term=.ilJ8wAnkb#.wlpAxwOP5>. Acesso em: 29/05/2017.; 

<https://www.buzzfeed.com/samstryker/19-fotos-de-geladeiras-bem-organizadinhas-daquele-jeito-

que?utm_term=.wmrbEXv0y#.bvA6AJYyr>. Acesso em: 29/05/2017., 

<https://www.buzzfeed.com/rafaelcapanema/dominando-a-arte-da-

gafe?utm_term=.grJ3Gk8g4#.ncKMY8BAe>. Acesso em: 29/05/2017. 
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Em relação às imagens, elas podem variar de item para item, sendo uma em forma 

de gif, outra em forma de vídeo, e de diferentes temáticas, ou podem ser parte de um mesmo 

vídeo, por exemplo, ou serem uma coletânea de fotos de uma mesma celebridade. Isso 

depende do objetivo da lista, que pode ser desde apresentar “35 situações que definem a vida 

de toda menina baixinha”17, como “10 coisas que você provavelmente nunca reparou na 

Turma da Mônica”18.  

Na versão americana, o BuzzFeed tem, ao todo, 35 seções que abrangem os mais 

variados temas. Elas vão desde jornalismo hard news e política, passando por celebridades, 

entretenimento, estilo de vida, saúde, LGBT, animais, música, até esportes, casamento e 

ciências. Essas editorias estão presentes também nas redes sociais do BuzzFeed. No 

Facebook, por exemplo, há uma página para cada temática.  

A versão nacional do BuzzFeed chegou ao Brasil no dia 18 de outubro de 2013, em 

um processo de expansão que contou também com a criação de versões do site em espanhol 

e francês19. Na época, seu material era traduzido voluntariamente do inglês para o português 

por usuários do site Duolinguo20, não havendo, portanto, conteúdo local. Mas com o sucesso 

da iniciativa, em 2014 a cidade de São Paulo passou a hospedar um escritório da empresa, 

com redatores locais produzindo conteúdo original em português (SERPA ANTUNES, 

2015). Hoje, o BuzzFeed Brasil conta com mais de dois milhões de curtidas em sua página 

do Facebook (2.009.833 milhões em maio de 2017, especificamente), 210 mil seguidores no 

Twitter e 70,9 mil do Instagram. Além disso, é a terceira maior audiência da companhia ao 

redor do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e Reino Unido21. 

 

3.2 Metodologia  

 

                                                           
17 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/irangiusti/35-situacoes-que-definem-a-vida-de-toda-menina-

baixinha>. Acesso em: 10/05/2017. 
18 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/rafaelcapanema/turma-da-monica-voce-nunca-reparou>. 

Acesso em: 10/05/2017. 
19 Disponível em: <http://exame.abril.com.br/tecnologia/buzzfeed-chega-ao-brasil-com-traducao-de-

voluntarios/>. Acesso em: 10/05/2017. 
20 Disponível em: <https://tecnologia.terra.com.br/internet/buzzfeed-chega-ao-brasil-traduzido-por-alunos-

de-curso-de-ingles-online,12b52277283b1410VgnVCM4000009bcceb0aRCRD.html>. Acesso em: 

10/05/2017. 
21 Disponível em: 

<http://portalimprensa.com.br/noticias/brasil/78733/buzzfeed+brasil+celebra+tres+anos+de+expansao+const

ante+em+novo+escritorio>. Acesso em 19/05/2017. 
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 Optou-se por utilizar neste trabalho a metodologia apresentada em Mídia e 

jornalismo como formas de conhecimento: uma metodologia para leitura crítica das 

narrativas jornalísticas audiovisuais (BECKER, 2012), por constituir-se em um percurso 

metodológico capaz de oferecer possibilidade de realização de análise do formato e do conteúdo 

noticioso do site. Este método é formado por três fases distintas: descrição ou 

contextualização, a análise televisual formada pela análise quantitativa e qualitativa e a 

interpretação dos resultados. Na análise quantitativa de obras audiovisuais televisivas são 

aplicadas seis categorias. Porém,  

 

Nas investigações dos conteúdos noticiosos publicados na internet, as 

categorias Visualidade Som podem ser reunidas e chamadas de 

Multimidialidade, observando como diferentes formatos e linguagens são 

integrados em um mesmo suporte, ou seja, como são trabalhados áudio, 

vídeo, fotografia e infográficos como elementos constitutivos de uma 

mesma mensagem disponibilizada nos bancos de dados da web (BECKER, 

2012, p. 244). 

 

 Como propõe a pesquisadora, ressaltando a relevância das contribuições dos estudos 

de jornalismo digital de Albornoz (2007); Salaverría (2005); Palácios (2002); e Pavlik 

(2001) para o desenvolvimento deste percurso metodológico, são aplicados nestes casos, 

cinco e não seis categorias: 1. Estrutura do texto, 2. Temática, 3. Enunciadores, 4. 

Multimidialidade e 5. Edição. E são estas as categorias, portanto, que serão aplicadas em 

nossa análise quantitativa do BuzzFeed. A análise qualitativa, por sua vez, é constituída pela 

aplicação de três princípios de enunciação:  Fragmentação, Dramatização e Identidades e 

valores (BECKER, 2012).  

 Aplicamos esta metodologia neste estudo com o principal objetivo de perceber se há 

inovação no produto jornalístico produzido pelo BuzzFeed, mais especificamente na editoria 

News BR, como mencionado no capítulo anterior. Para isso, realizamos uma análise 

comparativa dos modos de um portal noticioso da mídia tradicional enunciar as notícias e do 

BuzzFeed. Escolhemos as notícias publicadas sobre Política, após observação dos assuntos 

mais recorrentes entre os dois veículos.  

Foram analisadas matérias publicadas em ambos os sites do dia 07 de maio de 2017 

a 20 de maio de 2017, com o objetivo de verificar as temáticas de maior destaque. Esta busca 

gerou um conjunto de 65 matérias publicadas no BuzzFeed, sendo 53 delas originais da 

editoria News BR, e 511 publicações no G1, como é possível ver nos gráficos abaixo. Nesses 
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gráficos, indicamos a distribuição de temas de maneira diferenciada. Esta escolha não é 

gratuita. No BuzzFeed não há uma divisão de conteúdos por editorias, como no G1. Mas a 

classificação das temáticas dos conteúdos noticiosos identificados nos permite verificar que 

as matérias que tratam de Política têm maior destaque em ambos os sites. 

 

Gráfico 1 

 

Divisão do BuzzFeed News BR por temáticas; entre colchetes, na legenda, o número de cada publicação por 

assunto. 

 

Gráfico 2 

 

 Divisão do G1 por editorias; entre colchetes, na legenda, o número de cada publicação por assunto. 
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Ainda que também seja possível observar que o G1 possui uma maior diversidade de 

temas, há um investimento mais expressivo em matérias sobre Política do que em 

comparação a outros tópicos. No BuzzFeed News BR, entretanto, essa divisão temática é 

ainda mais marcada, e Política é de longe o tema mais trabalhado. A partir da identificação 

dessa temáticas que ganha maior espaço em ambos os sites, foram escolhidas para serem 

analisadas matérias sobre os principias acontecimentos políticos do período de análise, fatos 

decorrentes da Operação Lava Jato e decisões envolvendo o Supremo Tribunal Federal.  

A escolha destes acontecimentos se justifica pela relevância dos mesmos e por serem 

representativos do conturbado cenário político do Brasil. A seleção do corpus para análise 

referente a estes acontecimentos foi refinada a partir de cinco palavras-chave: “Lula”, 

“STF”, “Planalto”, “Inquérito” e “Cunha”.  Foram encontradas um total de 70 publicações 

com esses termos, sendo 14 do BuzzFeed News BR e 56 do G1. Para tornar a análise 

comparativa viável, em seguidas foram escolhidas matérias associada a cada um dos termos 

de busca de cada veículo, totalizando 10 publicações como corpus da análise quantitativa 

deste estudo. Estas 10 matérias foram selecionadas porque tratavam do mesmo 

acontecimento em ambos os sites, o que nos permitiria realizar uma análise comparativa dos 

modos do BuzzFeed e do G1 dizerem os fatos. Desta forma, a análise quantitativa dessas 

notícias foi realizada por meio da aplicação de cinco categorias e a análise qualitativa foi 

feita por meio da aplicação de 3 princípios de enunciação. Essas categorias e princípios serão 

explicitados adiante.  Assim, conseguimos realizar uma comparação entre as produções 

noticiosas de ambos os sites, o que permitiu verificar de maneira mais visível as diferenças 

de abordagem do fato em cada um dos dois veículos.   

A necessidade de fazer uma comparação entre o BuzzFeed e o G1 decorre da 

necessidade de tornar a observação mais consistente, de forma que tenhamos referências 

discursivas sobre o tratamento das informações mais usual em um portal de mídia tradicional 

e em um portal de experiência mais recente de prática de jornalismo digital, reunindo 

entretenimento e informação. Além disso, a escolha do G1 se deu, pois, além de ser um site 

de notícias de referência nacional, esse portal surgiu diretamente na internet, assim como o 

BuzzFeed, que foi lançado em 2006. Este portal está inserido em uma plataforma multimídia 

e explora possibilidades de convergência de linguagens e suportes da web, como vídeos, 

imagens fixas e e hiperlinks. Porém, ao mesmo tempo, este site mantém o padrão jornalístico 

nos textos noticiosos que publica. 
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Ainda sobre a coleta, é preciso pontuar outro detalhe. Como já foi dito anteriormente, 

o portal do BuzzFeed (BuzzFeed.com) tem como característica a possibilidade de alternância 

entre os idiomas/países. Porém, algumas opções só podem ser acessadas na versão em inglês, 

como o menu do site. Da mesma forma, ainda que a página em português mostre as 

publicações mais recentes do BuzzFeed News BR em uma coluna exclusiva à editoria, 

quando o internauta clica na opção “more news”, para ver mais notícias, ele é redirecionado 

para a página da versão americana do BuzzFeed News. Desta maneira, para garantir a coleta 

integral do material publicado pelo site, foi estabelecido que o levantamento das notícias 

seria feito a partir da página do BuzzFeed News BR no Facebook, já que todas as matérias 

produzidas são compartilhadas, em ordem cronológica, na rede social.  

Por último, para manter o mesmo padrão estabelecido anteriormente, o levantamento 

do material do G1 foi feito também pelo Facebook. Todas as matérias compartilhas na rede 

social do portal durante o período estabelecido foram coletadas e adicionadas à planilha 

resultante do mapeamento realizado (ver Anexo III). Assim, o cruzamento das palavras-

chave se deu a partir deste arquivo e o mesmo foi feito com o BuzzFeed News BR.   

 

3.3 Descrição  

 

 O BuzzFeed News BR é um segmento do BuzzFeed Brasil que surgiu em 2016. Assim 

como na versão americana, sua proposta é ser o canal de hard news do portal. Para isso, a 

empresa realizou ao longo daquele ano a contratação de importantes nomes que passaram a 

integrar a equipe jornalística da redação brasileira. Em maio de 2016, por exemplo, o 

BuzzFeed Brasil apresentou para o posto de editor de notícias o jornalista Graciliano Rocha, 

ex-repórter especial da Folha de S. Paulo com experiência em temas como política, 

economia e relações internacionais. Assim como Rocha, também foram contratados Tatiana 

Farrah (ex-BBC Brasil, Agência Pública, Globo.com) e Alexandre Aragão (ex-Folha de S. 

Paulo)22. Juntos, os três assinaram a primeira matéria do BuzzFeed News BR: “O 

impeachment de Dilma e o que vem pela frente”23, publicada em 31 de agosto de 2016. No 

dia seguinte, foi criada a página da editoria do Facebook e no Twitter. Atualmente, a equipe 

                                                           
22 Disponível em: 

<http://portalimprensa.com.br/noticias/brasil/77659/buzzfeed+amplia+equipe+de+reportagem+no+brasil+e+

contrata+ex+reporter+da+folha>. Acesso em: 10/05/2017. 

23 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/gracilianorocha/impeachment-dilma-rousseff>. Acesso em: 

10/05/2017. 
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conta com cinco integrantes. Além de Rocha, Farrah e Aragão no escritório de São Paulo, 

os jornalistas Severino Motta (ex-Veja)24 e Filipe Coutinho (ex-Época)25 trabalham 

diretamente de Brasília como correspondentes de política do portal. 

Em uma rápida observação dos artigos publicado pelo BuzzFeed News BR desde seu 

lançamento, é possível perceber que a maior parte deles trata de assuntos voltados à política, 

como a reforma da previdência e as investigações da Operação Lava Jato. Mas há também 

matérias sobre outros temas, como o desastre com o avião que levava a delegação da 

Chapecoense em dezembro de 2016 e pesquisas de interesse público. Outra curiosidade é 

que a página do BuzzFeed News BR também compartilha algumas publicações da página do 

BuzzFeed Brasil. Geralmente, são postagens que possuem alguma ligação com as temáticas 

abordadas pela editoria News. Por exemplo, um quizz cujo título é “Quem é você na lista de 

apelidos horríveis da Odebrecht?26”. Em relação aos números, em maio de 2017 o BuzzFeed 

News BR contabilizou, no Facebook, um total de 94.355 mil curtidas, enquanto que, no 

Twitter, registrou 16,5 mil seguidores.   

 O G1, conhecido como o portal de notícias da Globo, por sua vez, foi lançado 10 

anos antes do BuzzFeed News BR, mais especificamente em setembro de 2006. Sua proposta 

era ser “Completo como jornal. Ágil como rádio. Envolvente como a TV. Interativo como a 

Internet. E rápido, muito rápido” (ASSUMPÇÃO & AMARAL, 2009, p. 1). Seu crescimento 

foi acelerado e em 2008 era tido como “o site de notícias de maior audiência da Internet 

brasileira, com 3,5 milhões de visitantes únicos por mês” (ASSUMPÇÃO & AMARAL, 

2009, p. 1) e já contava com cerca de 90 jornalistas empregados (ASSUMPÇÃO & 

AMARAL, 2009). De certa forma, além de um site jornalístico cujo principal produto são 

as notícias, o portal também serve como um ponto de convergência na web entre a TV aberta 

e a TV paga, já que hospeda em seu domínio páginas dedicadas aos programas da Globo e à 

Globo News, até mesmo aproveitando “o conteúdo gerado pelas emissoras, complementando 

matérias de autoria de sua equipe com vídeos produzidos pela TV” (ASSUMPÇÃO & 

AMARAL, 2009, p. 3). 

 Como veremos com mais detalhes na análise quantitativa, o G1 aborda vários tipos 

de assuntos, dispostos em diferentes editoriais, mas, assim como o BuzzFeed News BR, em 

                                                           
24 Disponível em: <http://portal.comunique-se.com.br/buzzfeed-reforca-cobertura-politica-contratando-

reporter-da-veja/>. Acesso em: 10/05/2017. 
25 Disponível em: <http://portal.comunique-se.com.br/buzzfeed-news-equipe-reportagem-brasil/>. Acesso 

em: 10/05/2017. 
26 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/manuelabarem/quem-e-voce-na-lista-de-apelidos-horriveis-da-

odebrecht?utm_term=.mrnPmJBaQ#.qp59QnMxR>. Acesso em: 10/05/2017. 
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uma observação superficial por sua home page é possível identificar um foco maior ao 

assunto política. Mas, ao rolar a página, outros temas são encontrados, principalmente no 

canto da página. A produção do G1 é muito veloz, mas é importante destacar que grande 

parte de seu conteúdo é proveniente de agências de notícias, como a Reuters, BBC Brasil, 

EFE, AFP e Agência Estado (ASSUMPÇÃO & AMARAL, 2009). Por fim, nas redes 

sociais, o portal conta com números expressivos. São 9.262.503 curtidas em sua página no 

Facebook, 9.203.277 seguidores do Twitter e 1.371.575 seguidores no Instagram (dados 

coletados pela autora em maio de 2017).  

 

3.4 Análise quantitativa 

 

As categorias propostas por Becker (2012), abaixo descritas, foram aplicadas em 

outros estudos de narrativas jornalísticas na web com resultados significativos27:  

 

A Estrutura do texto corresponde a como a narrativa é organizada 

observando ainda como são trabalhadas a hipertextualidade, a 

interatividade, a atualidade, a periodicidade da produção, e a memória, a 

capacidade de armazenamento no meio digital. A Temática revela os 

conteúdos e os campos temáticos privilegiados. A categoria Enunciadores 

permite identificar os atores sociais que participam da narrativa. A 

multimidialidade oferece a possibilidade de perceber como diferentes 

linguagens e suportes são integrados em um mesmo suporte, ou seja, como 

são trabalhados áudio, vídeo, fotografia e infográficos como elementos 

constitutivos de uma mesma mensagem. A Edição é utilizada para 

compreender os processos de montagem, as primeiras características das 

notícias que incorporam a linguagem audiovisual e os recursos multimídia, 

e como as combinações entre texto verbal e imagem produzem sentidos 

(BECKER & CASTRO, 2014, p. 10, grifos nossos). 

 

 Assim, procedemos a aplicação destas categorias na análise comparativa do 

BuzzFeed e do G1, em função do interesse desta investigação, uma vez que, como aponta 

Becker (2012), “quando o corpus eleito para pesquisa for formado por mais de um objeto de 

estudo de gêneros discursivos iguais ou semelhantes, […] permitirá um cruzamento dos 

                                                           
27 Resultados destas pesquisas estão disponíveis em:  

<http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Article,id=18801/>. Acesso em: 29/05/2017.; 

<http://www.uff.br/contracampo/index.php/revista/article/view/587>. Acesso em: 29/05/2017.; 

<http://www.ec.ubi.pt/ec/09/pdf/EC09-2011Mai-1.pdf>. Acesso em: 29/05/2017.; 

<http://revistas.pucsp.br/index.php/galaxia/article/view/2686/1733>. Acesso em: 29/05/2017., 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/revistafamecos/article/view/6316>. Acesso em: 29/05/2017. 
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dados apurados, ou seja, uma sistematização integrada dos resultados encontrados” 

(BECKER, 2012 p. 234). Os resultados da análise quantitativa são sistematizados abaixo. 

 

3.4.1 Estrutura do texto 

  

 Ambos os portais trabalham com jornalismo factual, apresentando conteúdos que 

giram em torno dos assuntos considerados atuais e relevantes entre o público e a própria 

mídia. No entanto, o BuzzFeed News BR apresenta uma periodicidade baixa se comparado a 

outros sites, como o próprio G1, uma vez que raramente são feitos posts aos finais de semana 

e, nos dias úteis, sua média de publicações diárias é de cinco matérias. Outro ponto é que 

seus textos costumam ser publicados e compartilhados durante o período da manhã e tarde, 

com alguns poucos sendo lançados na parte da noite.  

Analisando o interior de seus posts, é possível perceber que os textos costumam 

seguir um padrão de título, subtítulo, lide, imagem ilustrativa e sem legenda e parágrafos 

curtos, de cinco linhas ou menos, que podem ou não estar em alternância com outros 

conteúdos multimídia. Além disso, é comum também que frases ou parágrafos inteiros 

estejam destacados em negrito. Ao final de cada matéria, há sempre um tópico com 

publicações relacionadas, intitulado “Veja também”.  

Em relação à interatividade, os leitores podem, assim como em todo o site BuzzFeed, 

reagir ao conteúdo com as tags “coração”, “coração partido”, “hahaha”, “o melhor”, “fail”, 

“meu deus” e “wtf”28, embora não tenha sido observado um uso expressivo desta ferramenta. 

Há também a opção de compartilhar o post em oito redes sociais, além de e-mail e a partir 

do próprio link. Por último, a caixa de comentários fica aberta ao público, mas para comentar 

é preciso estar conectado ao Facebook – o login em alguma rede social também é necessário 

para classificar o post.  

Em contrapartida, a periodicidade do G1 é bastante alta, com publicações diárias e 

em uma frequência muito maior, vide a quantidade de matérias coletadas em um intervalo 

de 14 dias, como veremos do tópico seguinte. A maioria das notícias também é publicada 

durante o dia, mas uma boa quantidade vai ao ar no período da noite. Observou-se, ainda, 

que algumas notícias são lançadas de madrugada, mas essas são, geralmente, de agências. 

                                                           
28 As tags “coração” e “coração partido” são, na verdade, desenhos em vez de palavras. Já as tags “fail” e 

“wtf” (abreviação de what the fuck?), que estão em inglês, podem ser traduzidas, respectivamente, como 

“falhou” e “o que é isso?”.  
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Além disso, é comum os conteúdos passarem por atualizações horas depois. Já o 

compartilhamento no Facebook acontece 24 horas, inclusive entre meia noite e 5h da manhã, 

horário a partir do qual costuma ser postado a Agenda do Dia (publicação com assuntos que 

o portal classifica como importantes para o leitor saber ao acordar).  

As matérias do G1 também seguem um padrão de organização, sendo este: título, 

subtítulo, imagem ou vídeo com legenda (ou em alguns casos, sem qualquer um desses 

elementos), lide e os demais parágrafos com as informações complementares. Observa-se de 

maneira recorrente a existência de um ou mais entretítulos ao longo do texto, que costuma 

ter um volume de informação bem maior que o do BuzzFeed News BR. Inclusive, é comum 

que uma matéria traga uma informação nova sobre um acontecimento já conhecido e, ao 

final, reproduza, a partir do entretítulo, o texto, resumido ou na íntegra, da notícia anterior. 

Há também o uso de outros recursos multimídia como hiperlinks e infográficos, como 

veremos na categoria Multimidialidade. A seção “Saiba Mais”, correspondente ao “Veja 

também” do BuzzFeed News BR, existe, mas não é utilizada em todas as publicações.  

Quanto à questão da interação, a opção de compartilhar fica no início da página, logo 

abaixo do subtítulo, no entanto, só compreende duas redes sociais, o Facebook e o Twitter. 

Para comentar nas notícias, o usuário deve fazer login com uma conta do Facebook ou da 

Globo.com. Ao contrário do site do BuzzFeed, que usa um plugin29 também do Facebook 

para inserir a caixa de comentários em seu portal, o G1 possui uma ferramenta própria e nela 

há termos de uso que devem ser seguidos pelos comentaristas, cabendo denúncia nos casos 

de descumprimento das regras. A interatividade acontece também entre os usuários, que 

acabam por criar diálogos e discussões na caixa de mensagens.  

 

3.4.2 Temática 

 

 Por já ser uma editoria de um portal maior, o BuzzFeed News BR não possui uma 

subdivisão temática explicita. Ainda assim, ao observar sua produção ao longo das duas 

semanas de levantamento, 07 de maio de 2017 a 20 de maio de 2017, foi possível identificar 

características de editorialização do site e produzir o gráfico apresentado anteriormente. Das 

65 publicações compartilhadas em sua página do Facebook, oito foram traduzidas do 

                                                           
29 “Na informática define-se plugin todo programa, ferramenta ou extensão que se encaixa a outro programa 

principal para adicionar mais funções e recursos a ele. Geralmente são leves e não comprometem o 

funcionamento do software e são de fácil instalação e manuseio”. Disponível em: 

<https://www.tecmundo.com.br/hardware/210-o-que-e-plugin-.htm>. Acesso em: 22/05/2017. 
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BuzzFeed News americano e quatro foram compartilhamentos do próprio BuzzFeed Brasil. 

Desta maneira, em duas semanas o veículo publicou 53 matérias originais, sendo 48 delas 

relacionadas de alguma forma ao tema Política e/ou investigações policiais envolvendo 

políticos. As cinco restantes trataram de questões como Cultura, Esporte, Tecnologia, uma 

reportagem em colaboração com o BuzzFeed News dos Estados Unidos sobre um agente 

americano que “vazou documentos relacionados a investigações da PF”30 e uma entrevista 

com a cartunista Laerte31.  

 Entre as 48 publicações sobre Política, a maior parte tinha relação com a Operação 

Lava Jato, como por exemplo, a matéria “Gravata “da sorte” acompanhou Lula do auge de 

popularidade às acusações da Lava Jato”32 e “Temer e Aécio gravados por dono da Friboi 

tratando de propina, diz jornal”33. Ainda dentro desse escopo, apenas uma publicação 

abordou a Política do ponto de vista internacional, no caso, “As imagens da vitória de 

Emmanuel Macron na França”34, sobre a eleição de Macron ao cargo de presidente do país 

europeu.  

 O G1, por sua vez, apresenta diversas editorias, sendo elas: Agro, Carros (que é 

redirecionada para a página do programa de TV AutoEsporte), Ciência e Saúde, Concursos 

e Empregos, É ou não é?, Economia, Educação, Esporte, Mundo, Música, Natureza, Planeta 

Bizarro, Política, Pop & Arte, Tecnologia e Games e Turismo e Viagem. Além disso, o portal 

ainda conta com páginas dedicadas à Globo News e aos programas da TV Globo, como o 

Bem Estar, assim como uma divisão por regiões geográficas. Ao longo do levantamento no 

Facebook do G1, foi possível perceber que o portal compartilha notícias de praticamente 

todas as editorias mencionadas acima, ficando de fora apenas conteúdos de Esporte e 

Turismo e Viagem.  

De 511 posts coletados em duas semanas, mais de 150 eram classificados de acordo 

com a região geográfica. Neste caso, ao abrir a página da matéria, no lugar da editoria no 

topo da página, constava o nome da cidade, estado ou região ao qual a notícia dizia respeito. 

                                                           
30 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/alexandrearagao/agente-americano-vazou-documentos-

relacionados-a?utm_term=.hl04ByjAw#.xlLMERGNA>. Acesso em: 21/05/2017. 
31 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/alexandrearagao/laerte-se-documentario-

entrevista?utm_term=.ejlNlWmYx#.vypWw7DOZ>. Acesso em: 21/05/2017. 
32 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/alexandrearagao/gravata-verde-amarela-

lula?utm_term=.cwQxBm6PR#.oyOn2w1QZ>. Acesso em: 21/05/2017. 
33 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/filipecoutinho/temer-foi-gravado-por-dono-da-friboi-tratando-

de-propina?utm_term=.ysQQrYX21#.tqNPeajzm>. Acesso em: 21/05/2017.  
34 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/gracilianorocha/vitoria-de-emmanuel-macron-na-

franca?utm_term=.htqPQBlmj#.hsaZ5LaeA>. Acesso em: 21/05/2017.  
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No entanto, isso não significa que estes conteúdos tinham caráter ou interesse apenas local. 

Boa parte das matérias do Paraná, por exemplo, diziam respeito não ao estado, mas às 

investigações da Operação Lava Jato, uma vez que sua base é no PR. Inclusive, ao acessar a 

página de Política dentro do site do portal é possível encontrar marcadas como regionais na 

lista de matérias da editoria.  

Desta forma, os conteúdos sinalizados com “Política” contabilizaram 70 publicações, 

mas ao levar em conta as matérias classificadas como regionais – 35, no caso – que também 

abordaram o tema, o número subiu para 105, e ao desconsiderar as matérias de política deste 

grupo de publicações regionais, o número deste caiu para 132, tal como está ilustrado no 

Gráfico 2. Outras editorias expressivas foram Mundo, com 55 publicações – entre elas, 

matérias de agências –, Economia, com 50, Tecnologia e Games, com 30, Música, com 14 e 

Educação, com 10. Vale ressaltar que o G1, ao contrário do BuzzFeed News BR, não 

compartilha em seu Facebook todas as notícias e reportagens de seu site. Fonseca 

Assumpção e Marzano Amaral (2009), por exemplo, acompanharam o portal por 20 dias e 

analisaram 2.980 matérias publicadas no site, enquanto que a nossa coleta reuniu 511 

matérias do G1 disponibilizadas no Facebook em 14 dias. Isso significa que, além de do 

número total de publicações do portal ter sido, possivelmente, muito maior durante o tempo 

que estabelecemos de coleta das notícias do site publicadas no Facebook, as dimensões de 

cada editoria também podem apresentar divergência em ambos os estudos.  

 

3.4.3 Enunciadores 

 

 Como vimos nos tópicos anteriores, o BuzzFeed News BR tem uma produção baixa 

para o padrão dos portais de notícia, com um volume de informação não muito grande dentro 

dos textos e o tema mais recorrente em suas publicações é Política, sendo a maior parte de 

suas matérias sobre acontecimentos que estão em curso. Dessa forma, as notícias do site não 

costumam utilizar vozes diversas em suas publicações. Por exemplo, em uma matéria sobre 

a decisão do juiz Ricardo Leite acerca da prisão do dono da empresa Friboi35, há a 

reprodução da nota emitida pelo juiz e a promessa de atualização para apresentar o 

posicionamento da assessoria da empresa. Geralmente, é assim que o portal trabalha os 

enunciadores, utilizando notas emitidas à imprensa, publicações em redes sociais, 

                                                           
35 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/filipecoutinho/juiz-negou-a-prisao-do-dono-da-friboi-por-

causa-de-risco-da?utm_term=.toJVgd9qr#.ql3mVJGPB>. Acesso em 23/05/2017. 
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informações obtidas por meio de coletivas e, vez ou outra, com um comunicado específico 

ao site.  

Por outro lado, pode-se dizer que o BuzzFeed News BR explorou mais o recurso de 

entrevista em duas matérias publicadas em sequência. A primeira noticiava uma alegação, 

feita em delação premiada por Mônica Moura, de que o dono da página Dilma Bolada foi 

pago com caixa 2 para manter as postagens positivas sobre Dilma Rousseff durante a 

campanha de 2014 para a presidência da república36. Nessa publicação, o portal apresentou 

o vídeo da delação, com a descrição em texto do que foi dito, uma réplica de Jeferson 

Monteiro, dono da página, ao próprio BuzzFeed e a imagem de um post feito na página Dilma 

Bolada sobre o assunto. Já a outra matéria dedica-se a apresentar mais aspas de Monteiro 

acerca da acusação, inclusive no título: ““Minha vida virou um inferno”, diz criador da 

Dilma Bolada, acusado por delatora da Lava Jato”37. Ainda assim, esse é um exemplo de 

algo que não costuma se repetir no site, mesmo que não saibamos o motivo.  

O recurso da utilização de notas para apresentar o posicionamento dos personagens 

das notícias também é bastante presente nas matérias sobre política do G1, com a diferença 

que elas costumam ser mais destrinchadas ao longo do texto e as atualizações para a inclusão 

de novos posicionamentos são constantes. Outra característica pertencente ao portal é o uso 

de infográficos em diferentes matérias de um mesmo assunto, que reúnem informações 

acerca das pessoas envolvidas no acontecimento em questão. Por exemplo, o G1 elaborou 

uma arte sobre a delação premiada de Joesley e Wesley Batista, donos da empresa JBS e 

investigados na Operação Lava Jato38. Na ilustração, que aparece ao final de algumas 

publicações, consta as acusações e o posicionamento de nomes mencionados no processo.  

No geral, os dois portais aparentam buscar dar espaço aos enunciadores, cada qual a 

sua forma. Voltando ao caso da delação de Mônica Moura, por exemplo, enquanto o 

BuzzFeed procurou Jeferson Monteiro para uma entrevista, o G1 buscou a assessoria de 

Edinho Silva, tesoureiro da campanha e também apontado como envolvido no esquema, para 

esclarecimentos39. É importante frisar que, por se tratar, na maioria das vezes, de notícias 

                                                           
36 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/severinomotta/nesse-video-monica-moura-conta-como-pagou-

dilma-bolada-com?utm_term=.nnlNVqrzk#.mhJQN0bva>. Acesso em: 23/05/2017.  
37 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/tatianafarah/minha-vida-virou-um-inferno-diz-criador-da-

dilma-bolada?utm_term=.vlNL82pRG#.wmrbEXv0y>. Acesso em: 23/05/2017. 
38 Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/joesley-diz-que-deu-r-30-milhoes-

para-cunha-comprar-deputados-na-eleicao-da-camara.ghtml>. Acesso em: 23/05/2017. 
39 Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/publicitario-recebeu-r-200-mil-

para-reativar-dilma-bolada-diz-monica-

moura.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=g1>. Acesso em: 23/05/2017. 
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factuais e não reportagens, é compreensível que não sejam utilizados recursos como 

comentários de especialistas ou entrevistados a fim de personalizar um acontecimento que 

não gira entorno de alguém específico. Também é interessante observar que boa parte das 

matérias analisadas em ambos os sites tratam de investigações policiais, desta forma, é 

possível que não haja entrevistas, apenas notas à imprensa, por conta do andamento dos 

processos. 

No caso de reportagens extensas, pode ser observada nos dois veículos a busca pela 

pluralidade de fontes. No período avaliado, o BuzzFeed News BR produziu uma matéria 

sobre a disseminação de boatos por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp40 e, para 

corroborar seu ponto, além de dados coletados em pesquisas, apresentou três personagens 

de diferentes perfis, com diferentes histórias, envolvendo o mesmo problema. Já o G1 fez 

diversas reportagens relacionadas ao dia das mães e, em uma delas, relatou a situação de três 

estudantes mulheres que moram com os filhos da Universidade de São Paulo41. 

 

3.4.4 Multimidialidade 

 

 O BuzzFeed ficou conhecido, entre outras coisas, por explorar recursos visuais – e 

multimídia, no geral – em suas produções, de forma a equilibrá-los com a quantidade de 

texto de cada artigo. No entanto, a companhia vem aumentando o volume de conteúdo escrito 

em diversas áreas e o BuzzFeed News BR faz parte desse movimento. Ainda assim, a 

multimidialidade não foi abandonada na editoria. De fato, a maior parte do conteúdo é 

textual, mas as imagens correspondem a maior parte dos elementos explorados nos 

conteúdos das notícias que utilizam recursos de narrativas multimídia. Além disso, o uso de 

hiperlinks é bastante recorrente, assim como o de vídeos, que geralmente são hospedados e 

incorporados na página pelo YouTube.  

Na verdade, a incorporação de postagens de redes sociais é algo que chama atenção. 

Por exemplo, é comum que as publicações, dependendo do tema e abordagem, contenham 

posts do Twitter anexados de forma a complementar a matéria, seja do perfil do BuzzFeed 

News BR, seja de outros usuários. Para os casos de conteúdo em áudio, o portal faz uso da 

plataforma SoundCloud e em duas matérias foram observadas a inserção de PDF por meio 

                                                           
40 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/alexandrearagao/impacto-boatos-whatsapp>. Acesso em: 

24/05/2017. 
41 Disponível em: <http://g1.globo.com/educacao/noticia/excecao-no-campus-maes-contam-como-e-a-vida-

de-quem-estuda-e-mora-com-os-filhos-na-usp.ghtml>. Acesso em: 24/05/2017. 
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do programa DocumentCloud. Já os GIFs, formato de imagem altamente comum nos posts 

de entretenimento do BuzzFeed, apareceram em apenas três das 54 publicações originais do 

News BR. 

O G1 também é um portal que, desde seu início, teve como proposta incorporar a 

multimidialidade. Tanto que grande parte das suas matérias contêm um ou vários hiperlinks 

ao longo do texto de modo a associar uma notícia com outras. As imagens também ocupam 

um bom espaço das publicações, assim como a utilização de vídeos, que é recorrente. Nesses 

casos, os vídeos correspondem, geralmente, a reportagens produzidas por algum programa 

da TV Globo ou Globo News. Ao contrário do BuzzFeed, que hospeda esse tipo de conteúdo 

no YouTube, G1 possui um reprodutor próprio do site, o que faz com que o vídeo só possa 

ser acessado ali. No caso dos áudios, eles também são transferidos para o mesmo reprodutor 

com uma imagem do logotipo do portal. Por último, o uso de arquivos em PDF também foi 

observado e, neste caso, continuam a seguir o padrão de hospedagem em plataformas 

originais do site.  

Talvez por conta dessa característica, o G1 não costuma incorporar postagens das 

redes sociais no corpo das matérias. O habitual é o uso das capturas de tela, como na notícia 

“Internautas fazem 'meme' com mochilas distribuídas para crianças na BA”42. Um exemplo 

de exceção é a matéria “Pedido de nuggets supera selfie de Ellen DeGeneres e se torna post 

mais replicado da história do Twitter”43, que por girar em torno de um acontecimento 

ocorrido especificamente do Twitter, anexou as postagens desta rede social em vez de apenas 

ilustrá-la com prints, como representado na Figura 2 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Disponível em: <http://g1.globo.com/bahia/noticia/internautas-fazem-meme-com-mochilas-distribuidas-

para-criancas-na-ba.ghtml?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=g1>. Acesso em: 

24/05/2017. 
43 Disponível em: <http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/pedido-de-nuggets-supera-selfie-de-ellen-

degeneres-e-se-torna-post-mais-replicado-da-historia-do-twitter.ghtml>. Acesso em: 24/05/2017. 
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Figura 2 

 

Colagem com dois prints de trechos da matéria do G1 com incorporação de tweets ao longo do texto. Fonte: 

G1 (imagens capturadas a partir do computador; zoom aplicado na imagem à esquerda) 

 

3.4.5 Edição 

  

 Como foi mencionado no item anterior, o texto ainda prevalece em relação aos outros 

elementos da produção do BuzzFeed News BR. No entanto, há algumas particularidades 

quanto a isso. Exceto nas reportagens ou notícias mais longas, a impressão que se pode ter 

nas matérias do portal é que a informação é fragmentada, ainda que o conteúdo do texto seja 

organizado no modelo de pirâmide invertida. Isso porque, além dos parágrafos serem curtos 

– média de três linhas com máxima, geralmente, de cinco – e haver um espaçamento entre 

eles, algo que é padrão em muitos portais, as informações consideradas mais importantes 

são destacadas em negrito e em tamanho diferente. Inclusive, nos casos em que há mais de 

uma imagem ilustrativa, elas costumam ser utilizadas de maneira alternada com esses 

pequenos parágrafos. 

 Ainda em relação ao texto, seu conteúdo, apesar de organizado de maneira padrão – 

pirâmide invertida, em terceira pessoa, etc. –, alguns detalhes dão um tom mais informal, 

característico do BuzzFeed. Por exemplo, o último parágrafo da matéria “Veja vídeos em 
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que Joesley relata encontro com Temer para informar sobre propina a Cunha e doleiro”44 

começa com uma pergunta: “E sabe como Rodrigo Rocha Loures entra na história? É o 

próprio Temer que sugere Joesley conversar com o deputado”. Já a publicação “Escute áudio 

da conversa em que Aécio pede dinheiro e detona a Lava Jato”45 tem como subtítulo a frase: 

“Detalhe: para o azar de Aécio, a gravação está bem melhor do que a de Temer”. 

 A edição do G1 também prioriza parágrafos não muito longos, com média de quatro 

linhas, e assim como o BuzzFeed News BR, alterna os conteúdos multimídia com a 

informação escrita e dispõe material ilustrativo para realizar essa complementação. Por outro 

lado, o G1 apresenta um volume de texto maior e, e caso de matérias curtas, percebe-se um 

esforço para relacioná-las a publicações anteriores, de forma a deixar o conteúdo mais 

completo. Sua redação também segue o padrão de pirâmide invertida e escrita em terceira 

pessoa, mas sem esses toques de conversa informal presente nos detalhes da produção do 

News BR. 

Quadro 1: Comparativo entre os itens analisados na Edição 

Elemento BuzzFeed News BR G1 

Parágrafos Média de 3 linhas Média de 4 linhas 

Volume de texto Menor Maior 

Elementos multimídia em 

alternância 

Sim Sim 

Trechos do texto em destaque 

(ex.: negrito) 

Sim Não 

Contextualização com 

matérias anteriores 

Pouco Recorrente 

 

3.5 Análise Qualitativa 

 

Como já vimos, na análise qualitativa são aplicados os três princípios de enunciação 

propostos por Becker (2012): Fragmentação, Dramatização e Identidades e Valores. Por 

Fragmentação entende-se o caráter condensado e enxuto da maioria das narrativas 

                                                           
44 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/filipecoutinho/joesley-diz-que-pagava-r-400-mil-a-operador-

de-cunha-e-que?utm_term=.lnRjxaRXB#.uf11n8el5>. Acesso em 24/05/2017. 
45 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/filipecoutinho/escute-audio-da-conversa-em-que-aecio-pede-

dinheiro-e?utm_term=.xpoPOpxqm#.uwL48AVdN>. Acesso em: 24/05/2017. 
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jornalísticas que incorporam recursos da linguagem audiovisual e multimídia e não 

colaboram para a compreensão do fenômeno noticiado em toda a sua complexidade 

(BECKER, 2012). A Dramatização “corresponde à natureza ficcional da narrativa, [...], cujo 

desvendamento da narrativa é realizado por etapas para que o clímax seja aumentado, 

gerando um apagamento das fronteiras entre a realidade e a ficção e despertando sentimentos 

de empatia, sedução ou comoção” (BECKER, 2012, p. 244) e o Princípio da Definição de 

Identidades e  Valores são marcas enunciativas da narrativa audiovisual e multimídia 

referentes aos valores atribuídos a problemas locais e globais e os modos como são julgados 

e qualificados, bem como aos modos como são eleitos e representados os tipos sociais de 

uma reportagem (BECKER, 2012). 

  Primeiramente, dez matérias, sendo cinco do BuzzFeed News BR e cinco do G1 

foram escolhidas para formar o corpus da análise qualitativa, inspirada nos princípios de 

enunciação acima referidos. As publicações foram selecionadas a partir das palavras-chave 

“Lula”, “STF”, “Planalto”, “Inquérito” e “Cunha”, termos comuns nas matérias sobre 

política dos portais no período da análise, que, por sua vez, é o assunto mais recorrente em 

ambos, principalmente no BuzzFeed News BR. Na segunda etapa de seleção do corpus, 

identificamos acontecimentos abordados nos dois sites e conseguimos realizar uma 

comparação direta entre as produções noticiosas dos dois sites.  

  O quadro abaixo mostra as publicações selecionadas do BuzzFeed News BR e do 

G1, respectivamente, por meio da busca pelas referidas palavras-chave:  

 

Quadro 2: Publicações selecionadas por meio das palavras-chave 

Palavra-chave BuzzFeed News BR G1 Publicada em 

Lula “Juiz manda Polícia Federal 

fechar o Instituto Lula”46 

“Justiça Federal 

determina suspensão 

das atividades do 

Instituto Lula”47 

09/05/2017 

STF “STF decide o direito à metade 

da herança na união entre 

pessoas do mesmo sexo”48 

“STF equipara herança 

de união estável 

10/05/2017 

                                                           
46 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/filipecoutinho/juiz-manda-policia-federal-fechar-o-instituto-

lula>. Acesso em: 24/05/2017 
47 Disponível em: <https://glo.bo/2pZTNZ4>. Acesso em: 24/05/2017 
48 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/severinomotta/stf-decide-o-direito-a-metade-da-heranca-na-

uniao-entre>. Acesso em: 24/05/2017 
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homossexual com a de 

casamento”49 

Planalto “Alguém assumiu o @Planalto 

no Twitter e começou a falar 

mal do governo”50 

“Planalto perde 

domínio no Twitter, e 

novo administrador faz 

postagens contra 

Temer”51 

12/05/2017 

Inquérito “Fachin aceita pedido de 

abertura de inquérito contra 

Temer; presidente é 

formalmente investigado”52 

“Fachin autoriza 

abertura de inquérito 

para investigar Michel 

Temer”53 

18/05/2017 

Cunha “Veja vídeos em que Joesley 

relata encontro com Temer 

para informar sobre propina a 

Cunha e doleiro”54 

“Cunha recebeu R$ 5 

milhões em propina 

depois que foi preso, 

diz delator”55 

19/05/2017 

 

Os principais resultados da análise qualitativa são sistematizados em seguida. A 

narrativa observada nas cinco publicações do BuzzFeed News BR revelou-se mais direta, 

sucinta, com um nível de detalhamento menor, o que não significa, necessariamente, que a 

informação no site é trabalhada de maneira fragmentada. Mas, a forma de construção das 

notícias não é a mesma verificada no G1, que traz em seus textos informações mais 

específicas sobre os acontecimentos relatados. Por exemplo, nas matérias sobre o 

fechamento do Instituto Lula, o G1 informou até o dia da assinatura do despacho que 

determinou a decisão do juiz. Da mesma maneira, o portal da Globo ressaltou o motivo pela 

qual a conta do Planalto no Twitter optou por mudar seu nome de usuário. Nas duas matérias, 

o BuzzFeed não apresentou essas informações.  

 Como também já foi apontado na análise quantitativa, o conteúdo do G1 costuma ser 

maior e tem como característica recorrente relembrar o leitor de acontecimentos anteriores 

e que possuem ligação com a notícia mais nova, de forma a criar um contexto para o que 

                                                           
49 Disponível em: <https://glo.bo/2q4KZB6>. Acesso em: 24/05/2017 
50 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/alexandrearagao/planalto-twitter>. Acesso em: 24/05/2017 
51 Disponível em: <https://glo.bo/2r9sdGI>. Acesso em: 24/05/2017 
52 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/severinomotta/fachin-aceita-pedido-de-abertura-de-inquerito-

contra-temer>. Acesso em: 24/05/2017 
53 Disponível em: <https://glo.bo/2rvKlLb>. Acesso em: 24/05/2017 
54 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/filipecoutinho/joesley-diz-que-pagava-r-400-mil-a-operador-

de-cunha-e-que>. Acesso em: 24/05/2017 
55 Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/cunha-recebeu-r-5-milhoes-em-

propina-depois-que-foi-preso-diz-delator.ghtml>. Acesso em: 24/05/2017 



 

44 
 

está sendo relatado no momento. O BuzzFeed utiliza deste recurso por meio da seção “Veja 

também”, mas não chega a resgatar informações anteriormente publicadas no próprio texto.  

 No entanto, por se tratarem de notícias factuais, as matérias dos dois sites possuem 

marcas de objetividade em suas narrativas. Ainda que as matérias tratem de acontecimentos 

envolvendo pessoas específicas, com exceção da notícia sobre o Twitter do Planalto e a 

decisão do STF, os textos não qualificam, ao menos não explicitamente, as autoridades e 

personalidades públicas envolvidas nas histórias relatadas. Não há uso, por exemplo, de 

adjetivos ao se referir a Lula, Cunha, Temer ou Joesley Batista, nomes recorrentes em seis 

das 10 publicações analisadas. Por outro lado, o BuzzFeed News BR classifica algumas 

situações, como nas frases “Isso não é pouca coisa: uma irmã de Funaro e uma pessoa 

próxima a Cunha foram presos pela Polícia Federal em razão dessas suspeitas” (grifo nosso), 

“[...] mesmo com a qualidade do som ser sofrível em alguns pontos” e “[...] há outro 

desdobramento gravíssimo: a entrega de dinheiro vivo ao deputado” (grifo nosso), todas na 

matéria sobre Cunha.  A qualificação do acontecimento no G1, por outro lado, parece ser 

apagada devido ao padrão de objetividade utilizado nos modos de construção das notícias. 

Não são utilizados adjetivos para apresentar os personagens das matérias nem para ressaltar 

uma situação específica. Não há inserções de comentários ou uso de estratégias discursivas 

que façam o leitor ter a sensação de que uma história está sendo contada, como pode 

acontecer pelo uso dos dois pontos no texto do BuzzFeed News BR. Desse modo, o G1 sugere 

que a realidade dos fatos é semelhante ao que o texto da notícia apresenta. 

 Contudo, o BuzzFeed também busca tratar os acontecimentos de maneira objetiva, 

especialmente as matérias do dia a dia. Ainda assim, essa forma de enunciar os 

acontecimentos não nos impede de verificar as identidades e valores de cada veículo. Por 

tratarem a informação dessa forma, tanto o BuzzFeed News BR quanto o G1 buscam passar 

a ideia de imparcialidade, seriedade e credibilidade ao público, a partir de recursos como a 

narrativa em terceira pessoa, uso das fontes, sem conferir dramaticidade aos acontecimentos, 

entre outros. No entanto, não deixam de atribuir sentidos às notícias por meio dos adjetivos 

usados, no caso do BuzzFeed News e da aparente neutralidade identificada no G1, buscando 

transmitir maior isenção na abordagem dos fatos.  

 A imagem abaixo ilustra exatamente esta situação. Enquanto o BuzzFeed, à esquerda, 

atribui sentidos aos acontecimentos utilizando adjetivos que qualificam as situações, o G1 

apresenta a informação de forma aparentemente mais neutra. Ainda assim, os dois sites 

relatam o acontecimento, tomando como base as mesmas fontes, utilizando o recurso 
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semelhante de narrativa em terceira pessoa, de forma a garantir a credibilidade perante o 

público. Assim, buscam diluir a dramatização no relato dos acontecimentos e, 

estrategicamente, construir credibilidade. 

 

Figura 3 

 

Colagem com prints de trechos das matérias do BuzzFeed News BR (esquerda) e do G1 (direita) sobre o 

depoimento de Joesley Batista selecionadas a partir do termo “Cunha”. Fonte: BuzzFeed News BR e G1 

(imagens capturadas a partir dos dois portais pelo navegador do celular) 

 

 Em relação ao princípio de Identidades e Valores, a principal diferença do G1 em 

relação ao BuzzFeed é a adjetivação de situações, estratégia mencionada anteriormente, o 

que marca os conteúdos noticiosos da editoria News BR de maneira recorrente. Essa é uma 

característica da empresa como um todo e tem por objetivo aproximar o texto do leitor. Desta 

forma, o BuzzFeed busca criar uma espécie de conciliação entre a seriedade que os assuntos 

abordados pelo News BR requerem com modos próprios de dizer os acontecimentos, por 

meio do uso de determinadas expressões e palavras, utilizadas pelos consumidores do site 

que o BuzzFeed identifica. Os relatos do G1 são ancorados pela objetividade do texto. O site 

busca investir no aprofundamento da informação e na utilização do contexto das notícias. 

Mas as notícias do G1 podem não ser tão neutras assim. Por exemplo, na matéria 

sobre o fechamento do Instituto Lula, a riqueza de detalhes pode justamente fazer o leitor 
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pender para um lado do acontecimento. A publicação apresenta várias justificativas que 

teriam embasado a decisão judicial, como no trecho “Soares Leite observou que o ex-

presidente da República convidou até mesmo investigados pela Operação Lava Jato, como 

o senador cassado Delcídio do Amaral (sem partido-MS), para reuniões no instituto”, de 

modo que não sobra espaço para que o público conclua outra coisa, ainda que no final do 

texto conste a nota oficial do Instituto sobre o caso. Assim, o BuzzFeed utiliza a adjetivação, 

mas a neutralidade do G1 pode ser apenas aparente, especialmente nas notícias que tratam 

de assuntos mais “sérios”, como o da editoria Política.   

 Contudo, podemos aprofundar a nossa leitura crítica ao observarmos de forma atenta 

à duas publicações de cada veículo. Nas matérias selecionadas a partir do termo “Inquérito” 

(ver Quadro 2, acima), percebemos que o BuzzFeed News BR apresenta a informação de 

modo mais enxuto e, neste caso, inclui apenas uma imagem do presidente Michel Temer 

para compor a linguagem visual do texto. Por outro lado, o G1 apresenta uma maior 

quantidade de texto escrito, além de hiperlinks, uma foto de Temer, um infográfico e um 

vídeo de uma chamada ao vivo feito pelo Jornal Hoje, da TV Globo, noticiando a questão.  

As duas publicações relatam os acontecimentos de maneira objetiva, com a diferença 

de que o G1 entrega mais detalhes e desdobramentos. Por exemplo, há um entretítulo 

dedicado informando de um futuro pronunciamento de Michel Temer sobre a abertura do 

inquérito, enquanto que o BuzzFeed News BR apenas apresenta o contexto do acontecimento. 

Outro detalhe que chama a atenção é a menção e supressão dos termos referentes a 

investigação de Temer. Ambos os sites citam que a abertura do inquérito se deu devido à 

delação premiada de Joesley Batista, que apresentou gravações do presidente Michel Temer, 

e que o pedido foi feito pela Procuradoria Geral de República. No entanto, apenas o 

BuzzFeed News BR utiliza os termos “corrupção” e “obstrução de justiça”, como é possível 

ver nos prints dos lides de cada matéria abaixo (ver completo no Anexo II). 
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Figura 4  

 

Colagem com prints de trechos das matérias do BuzzFeed News BR (esquerda) e do G1 (direita) selecionadas 

a partir do termo “Inquérito”. Fonte: BuzzFeed News BR e G1 (imagens capturadas a partir dos aplicativos 

para celular dos dois portais) 

 

  Enquanto isso, nas matérias selecionadas a partir da palavra-chave “Cunha” (ver 

completo no Anexo II), os sites apresentam uma certa inversão do que foi visto anteriormente 

nas publicações sobre “Inquérito”. O BuzzFeed News BR inclui mais elementos multimídia 

que o G1. Ao passo que o portal da Globo traz a transcrição do depoimento de Joesley Batista 

no corpo do texto, com a mesma fonte, apenas usando o recurso das aspas, o BuzzFeed 

apresenta o mesmo conteúdo em forma de imagem, como se fosse o print de um PDF, e 

trechos destacados em amarelo (ver Figura 5). Além disso, há também uma foto e duas vezes 

o mesmo vídeo ao longo da matéria. Por sua vez, o G1 traz um vídeo, um único hiperlink e 

o mesmo infográfico que compõe outras publicações sobre a delação da JBS.  

 

Figura 5 
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Colagem com prints de trechos das matérias do BuzzFeed News BR sobre “Cunha” (esquerda) e do G1 

(direita) selecionadas a partir do termo “Cunha”. Fonte: BuzzFeed News BR e G1 (imagens capturadas a 

partir dos aplicativos para celular dos dois portais) 

 

 Entretanto, o G1 apresenta um contexto mais elaborado e desenvolvido em relação a 

informação central do que o BuzzFeed. É possível perceber isso, mais uma vez, por conta do 

uso do entretítulo, e também pela seguinte notificação ao leitor em determinado ponto da 

matéria: “O G1 não havia conseguido contato com a defesa de Cunha até a última atualização desta 

reportagem”. Dessa forma, mesmo contando com mais elementos visuais, o BuzzFeed traz 

uma quantidade de texto menor e que diz respeito apenas ao essencial da notícia, sem 

também deixar claro se buscou ou não um posicionamento oficial de algum dos envolvidos 

no acontecimento para agregar ao texto.  

Por outro lado, ainda que parte dos leitores na Internet não se incomode em ler um 

texto extenso e alguns sites usem exatamente essa característica como diferencial, sabemos 

que há possibilidade de parte do público não acompanhar a matéria até o final na web. Assim, 

não podemos assumir que a publicação de textos curtos seja sempre sinônimo de 

superficialidade no tratamento das informações. É interessante pontuar que o fato do G1 

investir em texto mais extensos do que o BuzzFeed  sobre acontecimentos do dia a dia não 

garante que o internauta leia todo o conteúdo a matéria. Portanto, se levarmos em conta 

apenas a questão do tamanho do texto escrito, não é possível afirmar que o G1, 

necessariamente, informa melhor seu público que o BuzzFeed News BR.  

 

3.6 Interpretação dos resultados 

 

 Como pudemos ver tanto na análise quantitativa quanto qualitativa, o BuzzFeed News 

BR se equipara ao G1 em alguns pontos, mas se diferencia em outros, uma vez que se tratam 

de dois veículos diferentes. Além disso, o G1 constitui por si só um portal, ainda que faça 

parte de outro mega portal como o Globo.com (BARBOSA In MACHADO & PALACIOS, 

2003), enquanto que o News BR é uma parte do portal BuzzFeed. Mas este estudo nos 

permitiu identificar com maior precisão as aproximações e distanciamentos entre os dois 

sites nos modos de tratar as notícias. 

 Os pontos de convergência entre os dois sites dizem respeito, principalmente, à 

multimidialidade e à temática. Ambos fazem uso recorrente dos recursos multimídia e 
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abordam assuntos semelhantes, como política, economia, internet e cultura. Quanto as 

disparidades, pode-se de dizer que elas são causadas, entre outras coisas, pela diferença de 

dimensão entre os objetos. O G1 é muito maior que o BuzzFeed News BR em inúmeros 

aspectos; além de existir há mais tempo, possui uma equipe muito mais numerosa, público 

mais expressivo e, acima de tudo, faz parte de um dos maiores conglomerados de mídia do 

mundo56, o que ocasiona uma estrutura propicia para produção mais intensa de notícias. 

 Isso não quer dizer que não podemos estabelecer uma comparação entre eles, afinal, 

foi exatamente isso que fizemos; mas sim que é necessário levar em conta essa desproporção 

no momento da avaliação. Assim, é possível pensar, por exemplo, que se o BuzzFeed News 

BR tivesse uma equipe maior, a quantidade de matérias publicadas no site por dia não seria 

tão baixa em comparação ao G1, e o site poderia abordar temáticas mais diversas nos 

conteúdos que costuma publicar.   

 De qualquer modo, levando em consideração as definições de Suzana Barbosa no 

livro Modelos de Jornalismo Digital (MACHADO & PALACIOS, 2003), o G1 cumpre mais 

requisitos que o BuzzFeed News BR para se encaixar no conceito de jornalismo de portal. 

Segundo Barbosa, o jornalismo de portal é caracterizado  

 

por uma dinâmica mais ágil, principalmente pela consolidação do modelo 

de notícias em tempo real ou tempo quase real, as chamadas hard news ou 

breaking news, bem próximas do formato de conteúdos gerados pelos 

canais de notícias 24 horas das redes de TV a cabo (BARBOSA In 

MACHADO & PALACIOS, 2003, p. 169) 
 

A dinâmica do BuzzFeed News BR não é comparável à de um noticiário 24 horas, 

enquanto que o G1 compartilha e tem seu conteúdo distribuído pela TV Globo e a Globo 

News, como dissemos nos subcapítulos anteriores. Além disso, outro aspecto desse modelo 

e, consequentemente, do G1, é “ser alimentado por variadas fontes de informação, como 

agências de notícias, principalmente, e os sítios parceiros, agregando conteúdo específico 

em determinadas áreas” (BARBOSA In MACHADO & PALACIOS, 2003, p. 170). 

 Dessa forma, é plausível afirmar que o jornalismo do BuzzFeed News BR cumpre as 

condições para se enquadrar no jornalismo digital – ou multimídia, que “implica na 

possibilidade da manipulação conjunta de dados digitalizados de diferentes naturezas: texto, 

                                                           
56 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/economia/grupo-globo-o-17-maior-conglomerado-de-midia-do-

mundo-16159426>. Acesso em: 25/05/2017. 
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som e imagem” (MIELNICZUK In MACHADO & PALACIOS, 2003, p. 42) –, mas não 

possui especificidades necessárias para ser chamado de jornalismo de portal, como o G1. 

Por outro lado, isso diz respeito mais ao seu formato do que ao conteúdo em si. Quanto a 

este ponto, o BuzzFeed News BR corresponde à sua proposta de ser uma plataforma 

jornalística dentro de uma companhia maior.  

Retomando conceitos apresentados no capítulo 2, o BuzzFeed News BR segue, ou ao 

menos aparenta seguir, os processos apontados pelos autores referenciados na produção de 

suas notícias. Por exemplo, ao olhar para o corpus de duas semanas, identificamos critérios 

de noticiabilidade utilizados pelo BuzzFeed ao selecionar os conteúdos. A comparação com 

o G1 serve, inclusive, para que percebamos que o padrão adotado é semelhante ao de um 

veículo “tradicional”. Os assuntos, em especial de Política, são de interesse e relevância para 

o público, de forma a atraí-los pelo viés da informação, na maior parte das vezes, 

diferentemente do que acontece no setor de entretenimento do BuzzFeed, em que os cliques 

costumam ser motivados pela curiosidade ou diversão.  

A informação, além de atual e próxima ao leitor tanto em termos de tempo quanto 

espaço, passa pela apuração, sendo, uma vez até, dada como exclusiva pelo BuzzFeed News 

BR em um primeiro momento, como foi na matéria sobre a abertura do inquérito contra 

Michel Temer (ver Figura 4). Justamente, a verificação é apontada por Kovach e Rosenstiel 

(2004), como uma das características remanescentes do papel do jornalista, apesar das novas 

tecnologias empregadas na produção do jornalismo digital. As notícias, por sua vez, são 

geradas a partir de acontecimentos em potencial, como bem aponta Miguel Rodrigo Alsina 

(2009), o que pode ser percebido em ambos os veículos. 

Dessa forma, é possível dizer que tanto o BuzzFeed News BR quanto o G1 produzem 

conteúdo noticioso de relativa qualidade, de acordo, claro, com suas limitações e 

características. O tema Política e, mais especificamente, a crise brasileira, são assuntos 

tratados sem sensacionalismo e com objetividade para retratar o que entendemos por 

realidade. Mas o BuzzFeed constrói textos com usos de expressões mais direcionadas ao 

público-alvo que ele identifica como consumidor de seus conteúdos. É possível verificar 

ainda que o BuzzFeed News BR, vez ou outra, deixa de lado o tom de seriedade dos relatos 

utilizado pelo G1 na construção das notícias e trata alguns acontecimentos com a abordagem 

que a empresa aplica em outros segmentos: a do conteúdo viral, como a disputa no Twitter 
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entre as hashtags #LulaEuConfio e #MoroOrgulhoBrasileiro, classificada como o “Fla-Flu 

do Brasil”57. 

 De fato, como aponta Küng (2015), “em seu âmago, o BuzzFeed é sobre data science, 

sobre analisar os dados do usuário para decodificar como e por que o conteúdo é 

compartilhado e distribuído” (KÜNG, 2015, p. 58)58. Ou seja, foi a partir da tecnologia que 

a empresa chegou à esta experiência de mídia. E também foi a partir da tecnologia, segundo 

Jonah Peretti, que o BuzzFeed expandiu sua atuação em diferentes países:  

 

internacionalizar como uma companhia de tecnologia, não uma companhia 

de mídia. [...]. Nós teremos um grande site global que vai mudar 

dinamicamente para encontrar as necessidades de diferentes países e 

línguas [...] Cultura da web é global, cultura jovem é local, notícias são 

globais, e isso proporciona um trajeto claro para o BuzzFeed se globalizar 

também (PERETTI apud KÜNG, 2015, p. 61)59 

 

 A proposta inicial do BuzzFeed enquanto empresa, então, não era a de fazer 

jornalismo, mas, com o surgimento da oportunidade em 2012, o News se tornou um dos 

elementos centrais da companhia (KÜNG, 2015). Tanto que Ben Smith, editor chefe do 

BuzzFeed nos Estados Unidos, acredita que o que pode tornar a empresa uma “organização 

de notícias melhor que outras” (KÜNG, 2015, 66)60 é a sua forma de trabalhar: 

 

Existia essa ilusão pré-Twitter de que notícias não eram bagunçadas […] 

mas breaking news em qualquer plataforma […] sempre foi bagunçado. E 

lidar com o caos – ordena-lo, prioriza-lo, decidir o que enfatizar e o que 

minimizar – é parte do que significa ser uma organização de notícias, 

particularmente em um ambiente de notícias em tempo real como é o que 

a web nos proporcionou (SMITH apud KÜNG, 2015, p. 66)61 

 

                                                           
57 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/alexandrearagao/lula-moro-

curitiba?utm_term=.xdm6PWNww#.trrbJDKpp>. Acesso em 13/06/2017. 
58 Tradução da autora (original em inglês): “At heart, BuzzFeed is about data science, about analyzing user 

data to decode how and why content is shared and distributed” 
59 Tradução da autora (original em inglês): “internationalise like a tech company, not a media company. […]. 

We will have one big global site that will dynamically change to meet the needs of different countries and 

languages […] Web culture is global, youth culture is global, news is global, and this provides a clear path for 

BuzzFeed to globalize as well” 
60 Tradução da autora (original em inglês): “[…] it is positioned to be a better news organization than many 

[…]” 
61 Tradução da autora (original em inglês): “There was this illusion pre-Twitter that news wasn’t messy [...] 

But breaking news on any platform [...] has always been messy. And dealing with the chaos – ordering it, 

prioritising it, deciding what emphasise and what underplay – is part of what it means to be a news organisation, 

particularly in a real-time news environment like the one the web has given us” 
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 Além disso, e interessante lembrar que, como o próprio Jonah Peretti, fundador da 

empresa, afirmou em trecho mencionado anteriormente, o BuzzFeed é uma companhia 

global. Se o BuzzFeed News BR não tem divisões claras quanto às editorias, o News da versão 

em inglês do site segue uma separação temática (ver Anexo I) próxima aos portais 

tradicionais de notícias e apresenta matérias de diferentes filiais da companhia traduzidas 

para o inglês, incluindo, por exemplo, a reportagem produzida por Alexandre Aragão, do 

News BR, sobre informações falsas compartilhadas na internet62. Desta forma, o BuzzFeed 

News BR, é parte de um grupo empresarial maior, mas não é tão autônomo como o G1 é em 

relação ao Globo.com. Ainda que o BuzzFeed se adapte aos locais onde está inserido, O 

BuzzFeed News BR segue as diretrizes de uma empresa global que apresenta ao seu público 

em todo o mundo mais do que notícias, a sua própria forma de produzir conteúdo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Disponível em: <https://www.buzzfeed.com/alexandrearagao/whatsapp-rumors-have-already-provoked-

lynch-mobs-a>. Acesso em: 04/06/2017. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após refletir sobre todos os pontos levantados nos capítulos anteriores, é possível 

fazer algumas considerações acerca da questão que motiva a existência deste trabalho. O 

produto jornalístico do BuzzFeed News BR apresenta inovação em relação ao padrão do 

jornalismo digital que conhecemos? A hipótese que estabelecemos afirma que não, então 

vamos agora apresentar as razões pelas quais ela pode ser confirmada ou refutada. 

O BuzzFeed News BR produz jornalismo e quanto a isso não há dúvidas. Suas 

publicações passam pelos critérios de noticiabilidade, contam com um processo de apuração 

e o texto, de modo geral, apresenta os elementos fundamentais que constituem uma matéria 

jornalística tal como conhecemos hoje. Sua equipe é formada por profissionais com 

passagem em outros veículos importantes e os temas abordados são equiparáveis a de outros 

portais, como foi feito com o G1. Mas, ao analisar o conteúdo produzido durante o período 

estabelecido, constatou-se que, de fato, o jornalismo do BuzzFeed News BR não é exatamente 

inovador.  

Há, como vimos nos capítulos anteriores, características próprias do site na 

construção e no discurso de suas notícias, como a adjetivação de situações e a inclusão de 

perguntas ao longo do texto a fim de provocar um efeito de aproximação entre a notícia e o 

leitor, ou uma estruturação particular de seu conteúdo, com alternância entre o uso da 

linguagem escrita e visual, mas não ao ponto de quebrar paradigmas ou simbolizar uma 

renovação do fazer jornalístico. Por outro lado, seu modo de trabalhar, colocando a 

tecnologia como guia para entender o que interessa ao público e o que repercute (como o 

recurso trending, que marca os artigos mais acessados do site), talvez seja o que torna o 

jornalismo do BuzzFeed diferente e feito de um modo próprio. 

Em contrapartida, se hoje dizemos que a produção do News BR não é inovadora, uma 

vez que o site não apresenta seu conteúdo de maneira revolucionária ou completamente 

diferente de outros veículos, isso não significa que o mesmo não poderá ser assim afirmado 

em um futuro próximo. O BuzzFeed instalou sua produção local em São Paulo no ano de 

2014 e foi apenas em setembro de 2016 que a equipe de jornalismo começou a atuar 

oficialmente no Brasil, quatro anos depois da editoria de notícias ser lançada na sede 

americana. Desta forma, é cedo para afirmar categoricamente que não há nenhuma intenção 

de apresentar ao público brasileiro novos modos de produção de conteúdo noticioso.  
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À medida em que o BuzzFeed News BR avançar em sua atuação, outros estudos 

poderão ser realizados para pensar a questão da inovação no jornalismo. A história do 

jornalismo digital no Brasil e no mundo provou que é possível oferecer modelos diferentes 

mantendo a qualidade, e talvez seja este justamente o caminho que o BuzzFeed News BR 

planeja seguir; o de conquistar credibilidade no mercado para só então arriscar novos 

formatos e abordagens dos acontecimentos, como já vem sendo feito na versão americana 

do News. 

A partir argumentações sistematizadas e dos resultados apontados, é possível afirmar 

que este trabalho possibilitou uma reflexão acerca do jornalismo contemporâneo, que sofre 

forte influência dos hábitos adquiridos pelo público a partir do uso da internet e das redes 

sociais. No capítulo 2, pudemos entender os conceitos que envolvem a prática jornalística 

desde seu surgimento, os elementos necessários para sua configuração, assim como a 

transição para o meio digital e o que significa inovação neste contexto. 

Já no capítulo 3, ao analisar comparativamente dois veículos que, a princípio, podem 

ser vistos como completamente opostos, foi possível perceber que o que muda não é o 

conteúdo, mas a forma dele ser apresentado. A essência do jornalismo continua, ainda que 

de tempos em tempos, como sempre aconteceu, seja preciso adaptar-se a novas plataformas.  

A experiência da autora enquanto voluntária PIBIC fomentou a curiosidade de buscar 

respostas para as questões apresentadas ao longo do trabalho. Por meio desta pesquisa, foi 

possível compreender os processos de aplicação de uma metodologia e exercitar o olhar para 

a interpretação dos resultados. Da mesma forma, ficou claro que este é apenas um primeiro 

passo no campo do estudo acadêmico e outras pesquisas poderão ser feitas a fim de 

aprofundar ou até mesmo reavaliar as conclusões aqui obtidas.  

Como mencionamos, o BuzzFeed News BR é um veículo recente e, olhando para o 

histórico do BuzzFeed como um todo ao longo de sua trajetória do Brasil e no mundo, o site 

tem grandes possibilidades de expandir sua atuação. Assim, seria interessante acompanhar 

essa evolução a partir de outras pesquisas, como, por exemplo, em uma futura pesquisa de 

mestrado. 
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6 ANEXOS 

 

Anexo I: Imagens 

 

Imagem 1: 

 

Parte superior da página inicial do portal do BuzzFeed. Traduzido automaticamente para português.  

Fonte: buzzfeed.com. Acesso em: 17/06/2017. 
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Imagem 2:  

 

Parte superior da editoria News do BuzzFeed. Disponível somente em inglês.  

Fonte: buzzfeed.com. Acesso em: 17/06/2017. 

 

Imagem 3:  

 

Parte inferior da editoria News do BuzzFeed. Publicações divididas por temáticas. 

Fonte: buzzfeed.com. Acesso em: 17/06/2017. 
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Imagem 4:  

 

Parte superior do portal G1. Fonte: g1.globo.com. Acesso em: 17/06/2017. 

 

Imagem 5: 

 

Aba de editorias do portal G1. Fonte: g1.globo.com. Acesso em: 17/06/2017. 
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Anexo II: Matérias 

 

Matéria 1: BuzzFeed News BR – Palavra-chave “Inquérito” (formatação mantida de 

acordo com o original) 

 

 

Fachin aceita pedido de abertura de inquérito contra Temer; 
presidente é formalmente investigado 

Michel Temer responderá por suspeitas de obstrução à Justiça e corrupção. 

publicado 18 de Maio de 2017, 1:41 p.m. 

Severino Motta 

Repórter do BuzzFeed News, Brasil 

Após as revelações de Joesley e Wesley Batista, a PGR enviou ao 
STF um pedido de abertura de inquérito para investigar o 
presidente Michel Temer por obstrução à Justiça e corrupção. 

Conforme o BuzzFeed Brasil apurou, Edson Fachin, do STF, acatou o 
pedido. 
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Michel Temer 
Evaristo Sa / AFP / Getty Images 

A existência de uma delação dos irmãos da JBS e gravações com o presidente foram reveladas 

ontem pelo colunista Lauro Jardim, do ‘Jornal O Globo’.  

Numa delas, Joesley registrou conversa com Temer em que ele revela estar dando uma 

mesada para que Eduardo Cunha e o operador Lúcio Funaro não fechem acordos de delação 

premiada. 

De acordo com a reportagem, o presidente respondeu: 

- Tem que manter isso, viu? 

O nome de Temer já esteve envolvido anteriormente na Lava Jato, mas ele não chegou a ser 

formalmente investigado a Constituição diz que somente atos realizados durante o mandato 

são passíveis de apuração Judicial. 

No caso em questão, apesar de suspeito de obstrução à Justiça, a PGR não pode pedir a 

prisão de Temer. Como presidente ele só pode ser recolhido ao cárcere após ser condenando. 

No entanto, caso ele seja denunciado e o STF aceite a denúncia, transformando-o em réu, ele 

fica suspenso do mandato presidencial. 

Veja também: 

Isso é o que acontece agora se o Temer cair A 
República vai abaixo: o que sabemos até aqui da 
operação que pede a prisão de Aécio e de aliado de 
Temer O brasileiro transforma desespero em meme 
mais rápido do que qualquer país 
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Matéria 2: G1 – Palavra-chave “Inquérito” (formatação mantida de acordo com o 

original) 

 

OPERAÇÃO LAVA JATO 

POLÍTICA 

Fachin autoriza abertura de inquérito para investigar Michel 

Temer 
Com decisão, ele passa formalmente à condição de investigado na Lava Jato. Segundo 'O Globo', Joesley Batista gravou Temer 

dando aval para comprar silêncio de Cunha em março. 

 
Por Camila Bomfim e Mariana Oliveira, TV Globo, Brasília 

 

 

O ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), 

autorizou abertura de inquérito para investigar o presidente Michel Temer. O pedido de 

investigação foi feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) 

Com a decisão de Fachin, Temer passa formalmente à condição de investigado na Operação Lava 

Jato. Ainda não há detalhes sobre a decisão, que foi confirmado pela TV Globo. 

O pedido de abertura de inquérito foi feito após um dos donos do grupo JBS, Joesley Batista, dizer 

em delação à Procuradoria-Geral da República (PGR) que, em março deste ano, gravou o 

presidente dando aval para comprar o silêncio do deputado cassado e ex-presidente da Câmara 

dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ). A informação foi divulgada pelo jornal "O Globo". 
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A delação de Joesley e de seu irmão, Wesley Batista, foi homologada por Fachin, informou o 

Supremo nesta quinta-feira. 

Pela Constituição, o presidente da República só pode ser investigado por atos cometidos durante 

o exercício do mandato e com autorização do STF. 

Assim, o presidente poderá ser investigado porque os fatos narrados por Joesley Batista na 

delação teriam sido cometidos em março deste ano, quando Temer já ocupava a Presidência. 

 

Pronunciamento 

Temer passou o dia em reuniões com ministros do núcleo político do governo. Antes, porém, 

cancelou todos os compromissos oficiais que estavam na agenda divulgada pelo Palácio do 

Planalto. 

 

Depois de consultar diversos aliados, o presidente decidiu fazer um pronunciamento sobre o caso. 

A fala está prevista para as 16h. 

Além disso, segundo a colunista do G1 Andréia Sadi, o assessor jurídico da Casa Civil, Gustavo 

Rocha, foi escalado para fazer, nesta tarde, a interlocução oficial com o STF em busca do acesso 

aos áudios entregues por Joesley Batista à PGR. 

O presidente Michel Temer será investigado com autorização do Supremo (Foto: Marcos Corrêa/Presidência da República) 
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SAIBA MAIS 

 

Dono da JBS gravou Temer dando aval para comprar silêncio de Cunha, diz jornal 

Fachin homologa delação de donos da JBS; conteúdo permanece sob sigilo 
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Matéria 3: BuzzFeed News BR – Palavra-chave “Cunha” (formatação mantida de 

acordo com o original) 

 

 

Veja vídeos em que Joesley relata encontro com Temer para 
informar sobre propina a Cunha e doleiro 

As suspeitas contra Temer se agravam: Joesley diz que pagava R$ 400 mil a operador de 

Cunha e que Temer queria eles "calmos" na prisão. 

publicado 19 de Maio de 2017, 2:37 p.m. 

Por Filipe Coutinho (Repórter do BuzzFeed News, Brasil), Severino Motta (Repórter do BuzzFeed News, 

Brasil), Alexandre Aragão (Repórter do BuzzFeed News, Brasil) 

Em depoimento prestado à Procuradoria-Geral da Republica, o 
mega empresário Joesley Batista, da JBS, confirmou as graves 
suspeitas que pesam contra o presidente Michel Temer e disse 
que pagava R$ 400 mil ao doleiro Lúcio Funaro, preso pela Lava 
Jato, para garantir seu silêncio. 
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Funaro é peça chave da Lava Jato _ daí o potencial explosivo do depoimento de Joesley. Ele é 

acusado de ser um operador do ex-deputado Eduardo Cunha. É Funaro que protagoniza um 

dos mais rumorosos episódios da Lava Jato: a entrega de um "pacote" no escritório de José 

Yunes, amigo pessoal de Temer. 

Boa parte dos negócios intermediados por Funaro tinham a ver com Joesley. Não por acaso, 

eles tinham um contrato genérico para viabilizar o pagamento incríveis R$ 100 milhões para 

Funaro. 

Joesley conta então aos procuradores: zerou um "saldo de 
propina" com Eduardo Cunha, pagando R$ 5 milhões, e dava R$ 
400 mil por mês a Funaro. Detalhe: quando os dois estavam 
presos. Isso não é pouca coisa: uma irmã de Funaro e uma pessoa 
próxima a Cunha foram presos pela Polícia Federal em razão dessas 
suspeitas. 

Veja o vídeo: 

 

youtube.com 
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Deste relato aos procuradores, vários pontos são possíveis de se confirmar no áudio da 

conversa gravada por Joesley com Temer _ mesmo com a qualidade do som ser sofrível em 

alguns pontos. 

De fato, Temer fala que o Cunha o "fustigava", assim como Joesley fala que estava bem com o 

exdeputado e usa a expressão "todo mês". 

Há um ponto relevante no relato de Joesley sobre Temer e que não 
está claro no áudio inicialmente divulgado ontem: o presidente 
pede para manter Funaro e Cunha "calmos" – isto é, os 
pagamentos eram para que permanecessem em silêncio. Veja o 
vídeo:  
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youtube.com 

"Que sempre recebeu sinais claros que era importante 
manter financeiramente ambos e as famílias, inicialmente 
por GEDDEL VIEIRA LIMA e depois por MICHEL TEMER para 
que eles ficassem "calmos" e não falassem em colaboração 
premiada", disse Joesley. 

O empresário diz, explicitamente, ao deputado Rodrigo Rocha 
Loures (PMDB-PR) que está ajudando a família dos dois presos. 
Loures é o homem "da inteira confiança" de Temer que o 
presidente destacou como interlocutor do dono da JBS. 
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E sabe como Rodrigo Rocha Loures entra na história? É o próprio Temer que sugere Joesley 

conversar com o deputado. Dessa conversa, além de citar Funaro, há outro desdobramento 

gravíssimo: a entrega de dinheiro vivo ao deputado. Foram R$ 500 mil, devidamente filmados 

pela Polícia Federal. 

Veja também: 

Ouça o trecho de 1 min e 48 seg em que Temer e Joesley falam 
sobre obstrução da Lava Jato 
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Matéria 4: G1 – Palavra-chave “Cunha” (formatação mantida de acordo com o 

original) 

 

OPERAÇÃO LAVA JATO 

POLÍTICA 

Cunha recebeu R$ 5 milhões em propina depois que foi preso, 

diz delator 
À PGR, Joesley Batista explicou contexto de conversa com Temer. Ele relatou que pagava mesada de R$ 400 mil a operador de 

Cunha e que entendeu do presidente que deveria manter repasse. 

 
Por G1 e TV Globo, Brasília 
19/05/2017 16h49 · Atualizado 19/05/2017 21h32 

 

 Manobra de Cunha na Câmara custou R$ 20 milhões, diz delator 

O empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS, afirmou em depoimento de delação premiada 

que pagou R$ 5 milhões em propina ao deputado cassado e ex-presidente da Câmara Eduardo 

Cunha (PMDB-RJ) depois que ele foi preso. 

Ele afirmou ainda que, além da propina a Cunha, pagava mesada de R$ 400 mil ao doleiro Lúcio 

Funaro, apontado como operador financeiro do deputado cassado. 
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No depoimento, o delator afirmou que um dos objetivos da conversa que teve com presidente 

Michel Temer no Palácio do Jaburu, era avisá-lo que pagou o valor a Cunha e que mantinha o 

pagamento da mesada a Funaro. 

Joesley Batista entregou o áudio da conversa, mantida em março com Temer, à Procuradoria 

Geral da República como parte de seu acordo de delação. 

Em depoimento aos procuradores, gravado em vídeo e tornado público nesta sexta-feira (19) pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF), Batista explicou em que contexto se deu a gravação e a que ele e 

Temer se referiam na conversa. 

 

DELAÇÃO DA JBS: VEJA OS VÍDEOS DOS DEPOIMENTOS 

 

Batista contou que procurou Temer porque precisava tratar sobre a situação do deputado 

cassado Eduardo Cunha e de Lúcio Funaro. 

Segundo informou ao Ministério Público Federal, o delator disse que foi ao Jaburu para relatar 

que mantinha os pagamentos e para saber como deveria proceder. Ele contou que "entendeu" 

pela conversa com Temer que deveria manter os pagamentos. 

“Eu fui lá dizer que: 'Olha, o Eduardo está preso, o Lúcio está preso e eu estou, a gente paga lá 

uma mensalidade pro Lúcio, até hoje, e...'", disse. 

Indagado pela MPF se também pagava algum valor a Cunha, Joesley Batista respondeu: “Pro 

Lúcio, é uma mensalidade. Pro Eduardo, foi um montante. Depois que ele foi preso, a gente pagou 

cinco milhões de um saldo de dívidas que tinha, que ele tinha crédito, supostos créditos ilícitos lá 

de propina, que tinha ficado num saldo anterior...”. 

O empresário afirmou que esse crédito estava relacionado a um valor maior, de R$ 20 milhões, 

referente à renovação do incentivo da desoneração tributária do setor de frangos que Cunha teria 

apoiado na Câmara. 

“Na época, o Eduardo Cunha tramitou essa prorrogação e pediu lá vinte milhões para que isso 

acontecesse. Enfim, na realidade eu achava que eram 15 e ele disse que eram 20, então por isso, 

ficou esse saldo de mais cinco”, afirmou Batista. 

O delator relatou que procurou Temer para dizer que havia quitado a propina devida a Cunha e 

que seguia com o pagamento mensal de R$ 400 mil a Funaro. 

“Eu fui lá falar com o presidente exatamente isso, que tinha acabado o saldo do Eduardo, que eu 

tinha pago tudo, que estava tudo em dia, mas que tinha acabado. Por outro lado, que eu seguia 

pagando ao Lúcio, R$ 400 mil por mês, e eu queria informar isso a ele e saber a opinião dele. E foi 

onde, de pronto, ele me disse que era importante continuar isso”, disse. 

Batista disse ao MPF que ouviu do presidente, “claramente”, que era “importante manter isso” 

(leia o diálogo gravado por Joesley ao final desta reportagem). 

Ele explicou ainda que os valores pagos eram para “garantir o silêncio” deles. “[Era] Para garantir 

o silêncio deles, para manter eles calmos. Para manter o Lúcio calmo lá na penitenciária, e o 
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Eduardo também, né? [...] Eu não sei como fica calmo na cadeia, mas era para ficar no silencio, e 

não se revelarem, né? Enfim...”, afirmou. 

Questionado pelo Ministério Público se havia algum receio de que Cunha fizesse uma delação 

premiada, Batista disse que sempre recebeu “sinais claros de que era importante mantê-los 

financeiramente a família, tal, resolvidos”. 

De acordo com ele, os sinais eram transmitidos pelo então ministro Geddel Vieira Lima (Secretaria 

de Governo), um dos principais aliados de Temer. Por conta da saída de Geddel do governo, 

Batista contou que foi, então, procurar Temer. 

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, afirmou, em pedido de investigação ao Supremo 

Tribunal Federal (STF), que houve “anuência” de Temer ao pagamento de propina para comprar o 

silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), por parte de Joesley Batista. 

O G1 não havia conseguido contato com a defesa de Cunha até a última atualização desta 

reportagem. 

Gravação 

No áudio entregue para o Ministério Público, Joesley Batista aparece afirmando a Temer que 

"zerou tudo" com Cunha e que tirou a "pendência" da fila. Logo depois, diz que está "de bem" 

com o deputado cassado. 

É nesse momento que Temer afirma "tem que manter isso". A sequência da fala de Temer é 

inaudível. Mas, ao responder, Joesley Batista diz ao presidente: "Todo mês. Também. Eu estou 

segurando as pontas, estou indo". 

Em pronunciamento nesta quinta, Michel Temer afirmou que não teme delação e que não 

renunciará. 

"No Supremo, mostrarei que não tenho nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. 

Repito: não renunciarei. Sei o que fiz e sei a correção dos meus atos. Exijo investigação plena e 

muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Essa situação de dubiedade e de dúvida 

não pode persistir por muito tempo", declarou. 

"Houve, realmente, o relato de um empresário que, por ter relações com um ex-deputado, 

auxiliava a família do exparlamentar. Não solicitei que isso acontecesse. E somente tive 

conhecimento desse fato nessa conversa pedida pelo empresário", disse. 
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SAIBA MAIS 

 

PGR vê 'anuência' de Temer para propina paga todo mês a Eduardo Cunha 

 

Gravação de Joesley com Temer é legal, diz Fachin; para presidente, é ilícita Delator diz que ouviu de Temer que 

presidente poderia auxiliar Cunha no STF 

 

 

 

 

 

 

 

 

JBS (Foto: Editoria de 
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Anexo III: Planilhas de publicações 

 

Planilha 1: BuzzFeed News BR 

Data Título Link Assunto Observação 

07/05/2017 - - - 

Sem 

publicações 

nesta data 

08/05/2017 
As imagens da vitória de 

Emmanuel Macron na França 

https://www.buzzfeed.

com/gracilianorocha/v

itoria-de-emmanuel-

macron-na-

franca?utm_term=.htq

PQBlmj#.hsaZ5LaeA 

Política 

exterior 

Por Graciliano 

Rocha 

08/05/2017 

Deputados multimilionários 

devem R$ 178 milhões em 

impostos 

https://www.buzzfeed.

com/filipecoutinho/ha-

uma-turma-de-

deputados-

multimilionarios-

devendo-r-

178?utm_term=.wfZl0

3rbE#.iyq9ynLGv 

Política 

nacional/Eco

nomia 

Por Filipe 

Coutinho e 

Tatiana Farah 

08/05/2017 

Doença rara foi usada como 

pretexto em fraude que fez 

governo comprar remédio 

sem necessidade, diz PF 

https://www.buzzfeed.

com/tatianafarah/doen

ca-rara-e-usada-em-

esquema-para-forcar-

governo-

a?utm_term=.ww2EP

ZG70#.neQLxYJ12 

Política 

nacional/Eco

nomia/Saúde 

Por Tatiana 

Farah 

08/05/2017 

21 dispositivos ultrassecretos 

do perigoso mundo da 

espionagem 

https://www.buzzfeed.

com/gabrielsanchez/21

-dispositivos-

ultrassecretos-do-

perigoso-

mundo?utm_term=.uu

xv61GBD&bffbbrazil

=undefined#.xwgKQr

wGP 

Curiosidades 

Compartilhado 

da página 

'BuzzFeed 

Brasil'; 

Originalmente 

publicado em 4 

de maio; 

Conteúdo 

traduzido 

08/05/2017 
A Virada Cultural de SP será 

sediada nos anos 90 

https://www.buzzfeed.

com/tatianafarah/a-

virada-cultural-de-sp-

sera-sediada-nos-anos-

90?utm_term=.cm2G

MpdmN#.do4xAqLyP 

Cultura/São 

Paulo 

Por Tatiana 

Farah 
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09/05/2017 

Este caso mostra que o 

racismo continua presente em 

pleno século 21 

https://www.buzzfeed.

com/stephaniemcneal/

um-pai-cortou-

relacoes-com-a-filha-

depois-que-ela-foi-a-

um?utm_term=.erVm

Bl49L#.dwg0K914z 

Sociedade 

Compartilhado 

da página 

'BuzzFeed 

Brasil'; 

Originalmente 

publicado em 8 

de maio; 

Conteúdo 

traduzido do 

BuzzFeed News 

americano 

09/05/2017 

Ministro nomeia colega de 

partido, que está com direitos 

políticos suspensos e é citado 

na Lava Jato 

https://www.buzzfeed.

com/alexandrearagao/l

uiz-paulo-psdb-

ministerio-

cidades?utm_term=.g

wXJ6ZNXQ#.pmNDv

jXmK 

Política 
Por Alexandre 

Aragão 

09/05/2017 

As crianças de Jequié 

receberam verdadeiros 

MOCHILAÇOS da prefeitura 

https://www.buzzfeed.

com/raphaelevangelist

a/as-criancas-de-

jequie-receberam-

verdadeiros-

mochilacos-

da?utm_term=.akAXd

WJea#.xxoqgnyZQ 

Sociedade/Cu

riosidade 

Compartilhado 

da página 

'BuzzFeed 

Brasil' 

09/05/2017 

A Emma Watson recebeu o 

primeiro prêmio de atuação 

sem distinção de gênero da 

história das premiações 

https://www.buzzfeed.

com/jenniferabidor/em

ma-watson-recebe-

primeiro-promio-de-

atuaeao-

sem?utm_term=.alpW

DRg8o#.kvenldw57 

Cultura 

Compartilhado 

da página 

'BuzzFeed 

Pink'; 

Originalmente 

publicado em 8 

de maio; 

Conteúdo 

traduzido 

09/05/2017 
Juiz manda Polícia Federal 

fechar o Instituto Lula 

https://www.buzzfeed.

com/filipecoutinho/jui

z-manda-policia-

federal-fechar-o-

instituto-

lula?utm_term=.ri68o

MZAq#.dmMvPnoYB 

Política 
Por Filipe 

Coutinho 

10/05/2017 

É como se Curitiba tivesse 

virado um grande Facebook 

com manifestantes pró e anti-

Lula 

https://www.buzzfeed.

com/severinomotta/ap

oiadores-pro-e-anti-

lula-se-manifestam-

em-

curitiba?utm_term=.sl

J8Rp4Kz#.keDmDYa

n9 

Política 
Por Severino 

Motta 

10/05/2017 

Duas hashtags simbolizam o 

Fla-Flu do Brasil neste 

momento 

https://www.buzzfeed.

com/alexandrearagao/l

ula-moro-

curitiba?utm_term=.sq

wYO0YE0#.cvJNy7N

k7 

Política 
PorAlexandre 

Aragão 
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10/05/2017 

Gravata "da sorte" 

acompanhou Lula do auge de 

popularidade às acusações da 

Lava Jato 

https://www.buzzfeed.

com/alexandrearagao/

gravata-verde-

amarela-

lula?utm_term=.cwQx

Bm6PR#.oyOn2w1QZ 

Política 
Por Alexandre 

Aragão 

10/05/2017 

Facebook passa a punir sites 

com anúncios inúteis, de sexo 

e com pouco conteúdo 

https://www.buzzfeed.

com/craigsilverman/o-

facebook-ira-punir-

sites-com-anuncios-

inuteis-

s?utm_term=.lwgNrm

nba#.viD1p8QNX 

Tecnologia e 

Internet 

Conteúdo 

traduzido do 

BuzzFeed News 

americano 

10/05/2017 

Lula diz que nunca teve 

interesse no tríplex: "Botei 

500 defeitos no apartamento" 

https://www.buzzfeed.

com/gracilianorocha/l

ula-interrogatorio-

triplex?utm_term=.ne

QLxYJ12#.lx6V1P6eb 

Política 
Assinado por 

todos 

10/05/2017 

Aqui está o diálogo em que 

Lula e Sergio Moro se 

acusam mutuamente por 

ataques 

https://www.buzzfeed.

com/gracilianorocha/l

ula-para-moro-o-

vazamento-de-

conversas-da-minha-

mulher-

foi?utm_term=.ppz2Pl

voN#.tykKPnWZB 

Política 
Assinado por 

todos 

11/05/2017 

Lula para Moro: "O senhor se 

sente responsável por ter 

destruído a construção civil?" 

https://www.buzzfeed.

com/tatianafarah/lula-

para-moro-o-senhor-

se-sente-responsavel-

por-

ter?utm_term=.rt4bzO

qRA#.vkJBR9gwy 

Política 

Tatiana Farah, 

Alexandre 

Aragão, Filipe 

Coutinho e 

Severino 

Motta; 

Publicado no 

dia 10, mas 

compartilhado 

no dia 11 

11/05/2017 
Lula diz a Moro que um dia o 

juiz também será candidato 

https://www.buzzfeed.

com/filipecoutinho/lul

a-diz-a-moro-que-um-

dia-ele-tambem-sera-

candidato?utm_term=.

ywo1JjvxE#.vtw8QEj

pA 

Política 

Tatiana Farah, 

Alexandre 

Aragão, Filipe 

Coutinho e 

Severino 

Motta; 

Publicado no 

dia 10, mas 

compartilhado 

no dia 11 
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11/05/2017 
Documento de hotel reforça 

delação contra Lobão 

https://www.buzzfeed.

com/filipecoutinho/do

cumento-de-hotel-

reforca-delacao-

contra-

lobao?utm_term=.jd4e

Opx1b#.db00qwEN1 

Política 
Por Filipe 

Coutinho 

11/05/2017 

STF decide o direito à metade 

da herança na união entre 

pessoas do mesmo sexo 

https://www.buzzfeed.

com/severinomotta/stf

-decide-o-direito-a-

metade-da-heranca-na-

uniao-

entre?utm_term=.xjL

XZoP4Q#.uuxv61GB

D 

Política/Socie

dade 

Por Severino 

Severino Motta 

11/05/2017 

Lula e Dilma sabiam do caixa 

2 da Odebrecht para pagar 

campanhas, diz marqueteiro-

delator 

https://www.buzzfeed.

com/severinomotta/lul

a-e-dilma-sabiam-do-

caixa-2-da-odebrecht-

pagar-

campanhas?utm_term

=.oeqxk35vb#.elMZY

AE2W 

Política 
Assinado por 

todos 

11/05/2017 

Você é capaz de lembrar 

quais desses envolvidos na 

Lava Jato estão presos? 

https://www.buzzfeed.

com/alexandrearagao/l

ava-jato-preso-ou-

solto?utm_term=.qxjA

5L6wM#.phbpR27K9 

Quizz/Polític

a 

Por Alexandre 

Aragão; 

Publicado 

originalmente 

em 3 de maio 

12/05/2017 
PF investiga fraudes no 

BNDES em favor da JBS 

https://www.buzzfeed.

com/filipecoutinho/pf-

investiga-fraudes-no-

bndes-

jbs?utm_term=.qmMn

MKA57#.oblxXPmbg 

Política 
Por Filipe 

Coutinho 

12/05/2017 

Órgão de habitação de SP 

vira refúgio de políticos 

desempregados ligados ao 

DEM 

https://www.buzzfeed.

com/tatianafarah/orga

o-de-habitacao-de-sp-

vira-refugio-de-

politicos?utm_term=.n

y6vdnBPK#.bpBM9m

Zar 

Política 
Por Tatiana 

Farah 

12/05/2017 

O emocionante reencontro do 

goleiro da Chape com o 

policial que o salvou 

https://www.buzzfeed.

com/tatianafarah/o-

emocionante-

reencontro-do-goleiro-

da-chape-com-o-

policial?utm_term=.uu

xv61GBD#.qaK19Rrp

n 

Esporte 
Por Tatiana 

Farah 



 

81 
 

12/05/2017 

Aqui estão os principais 

trechos (e a íntegra) dos 

vídeos da delação de João 

Santana 

https://www.buzzfeed.

com/gracilianorocha/a

qui-estao-os-

principais-trechos-e-a-

integra-dos-videos-

da?utm_term=.hjeRo

WG8z#.ncKMY8BAe 

Política 
Assinado por 

todos 

12/05/2017 

Juiz negou a prisão do dono 

da Friboi por causa de risco 

da empresa quebrar 

https://www.buzzfeed.

com/filipecoutinho/jui

z-negou-a-prisao-do-

dono-da-friboi-por-

causa-de-risco-

da?utm_term=.vryPpJ

7we#.ijy0yxwZJ 

Política 
Por Filipe 

Coutinho 

12/05/2017 

Nesse vídeo, Mônica Moura 

conta como pagou Dilma 

Bolada com caixa 2 

https://www.buzzfeed.

com/severinomotta/ne

sse-video-monica-

moura-conta-como-

pagou-dilma-bolada-

com?utm_term=.fr0Za

j1zL#.ueqzowgyD 

Política 
Por Severino 

Motta 

12/05/2017 

Propaganda diz que "a culpa 

não é da Marisa" e cria novo 

Fla-Flu nas redes 

https://www.buzzfeed.

com/raphaelevangelist

a/propaganda-diz-que-

a-culpa-nao-e-da-

marisa-e-cria-novo-

fla?utm_term=.tudX6

D2PA#.mhJQN0bva 

Política/Socie

dade 

Raphael 

Evangelista 

(BuzzFeed 

Brasil) e 

Tatiana Farah 

12/05/2017 

Alguém assumiu o @Planalto 

no Twitter e começou a falar 

mal do governo 

https://www.buzzfeed.

com/alexandrearagao/

planalto-

twitter?utm_term=.km

kBqL5gD#.ghpAmvb

Nr 

Política/Inter

net 

Por Alexandre 

Aragão 

13/05/2017 

"Minha vida virou um 

inferno", diz criador da Dilma 

Bolada, acusado por delatora 

da Lava Jato 

https://www.buzzfeed.

com/tatianafarah/minh

a-vida-virou-um-

inferno-diz-criador-da-

dilma-

bolada?utm_term=.ni3

on4LYJ#.aveY74RLp 

Política 

Por Tatiana 

Farah; 

Publicado no 

dia 12, mas 

compartilhado 

no dia 13 

15/05/2017 
Por que “Cara Gente Branca” 

chegou em boa hora 

https://www.buzzfeed.

com/jarettwieselman/p

or-que-cara-gente-

branca-chegou-em-

boa-

hora?utm_term=.hmJe

qO4ga#.rqJA0Vlmr 

Cultura/Socie

dade 

Conteúdo 

traduzido do 

BuzzFeed News 

americano 
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15/05/2017 

16 pequenas maneiras de 

evitar que a ansiedade arruine 

a sua vida 

https://www.buzzfeed.

com/caseygueren/16-

pequenas-maneiras-

de-evitar-que-a-

ansiedade-

arr?utm_term=.baPabp

w2X#.akAXdWJea 

Saúde 

Compartilhado 

da página 

'BuzzFeed 

Brasil'; 

Conteúdo 

traduzido do 

BuzzFeed News 

americano; 

Publicado 

originalmente 

em 01 de 

março  

15/05/2017 

Moro nega perícia pedida por 

Lula sobre inclusão de tríplex 

na recuperação judicial da 

OAS 

https://www.buzzfeed.

com/tatianafarah/moro

-nega-pericia-pedida-

por-lula-sobre-

inclusao-triplex-

na?utm_term=.ykW3e

NEym#.stQP2RLxY 

Política 
Por Tatiana 

Farah 

15/05/2017 

Trump revelou informações 

secretas a autoridades russas, 

diz jornal 

https://www.buzzfeed.

com/jimdalrympleii/tr

ump-russia-sigilo-

casa-

branca?utm_term=.gy

RQ7NJoq#.stQP2RLx

Y 

Política 

Exterior 

Conteúdo 

traduzido do 

BuzzFeed News 

americano 

16/05/2017 

Agente americano vazou 

documentos relacionados a 

investigações da PF 

https://www.buzzfeed.

com/alexandrearagao/

agente-americano-

vazou-documentos-

relacionados-

a?utm_term=.vak7DW

PZ1#.fk1pd2JqX 

Investigações  

Por Alexandre 

Aragão, Filipe 

Coutinho e 

Daniel Wagner 

(BuzzFeed 

News EUA) 

16/05/2017 

Filmes vencedores do Oscar 

foram mais baratos que valor 

que marqueteiros do PT 

dizem ter gasto em 2014 

https://www.buzzfeed.

com/filipecoutinho/ca

mpanha-dilma-2014-

joao-

santana?utm_term=.hs

aZ5LaeA#.ysQQrYX2

1 

Política/Econ

omia/Cultura 

Por Filipe 

Coutinho 

16/05/2017 

Instagram lança filtros 

interativos e conclui a 

clonagem do Snapchat 

https://www.buzzfeed.

com/alexkantrowitz/in

stagram-copia-

snapchat?utm_term=.e

dlwXzwjz#.no6K9gK

Eg 

Tecnologia e 

Internet 

Conteúdo 

traduzido do 

BuzzFeed News 

americano 

16/05/2017 

E-mail de engenheiro da OAS 

fala que tríplex tinha 

"tratamento especial" 

https://www.buzzfeed.

com/tatianafarah/email

-de-engenheiro-da-

oas-fala-que-triplex-

tinha?utm_term=.yb0

wVgKGb#.jfpQ59Bg

D 

Política 
Por Tatiana 

Farah  
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16/05/2017 

Governo corre para tentar 

aprovar reforma da 

Previdência no início de 

junho 

https://www.buzzfeed.

com/severinomotta/go

verno-corre-para-

tentar-aprovar-

reforma-da-

previdencia-

no?utm_term=.kcozW

0Byg#.wyxxOaXBm 

Política 
Por Severino 

Motta 

16/05/2017 

Trump pediu para diretor do 

FBI engavetar investigação 

sobre a Rússia, diz jornal 

https://www.buzzfeed.

com/salvadorhernande

z/trump-comey-

memo?utm_term=.ljw

xkz64p#.asOD1R42b 

Política 

exterior 

Conteúdo 

traduzido do 

BuzzFeed News 

americano 

17/05/2017 
Esta imagem parece simples, 

mas na verdade é bem sinistra 

https://www.buzzfeed.

com/benhenry/essa-

foto-sinistra-fara-

voco-literalmente-

morrer-

d?bffbbrazil&utm_ter

m=.kyqBGAWDY#.yi

rjd4NpM 

Curiosidades 

Compartilhado 

da página 

'BuzzFeed 

Brasil'; 

Conteúdo 

traduzido do 

BuzzFeed 

americano; 

Publicado 

originalmente 

em 16 de maio 

17/05/2017 

Político cassado no 

Amazonas usa argumento de 

Temer para tentar se salvar 

do TSE 

https://www.buzzfeed.

com/filipecoutinho/pol

itico-cassado-no-

amazonas-usa-

argumento-de-temer-

para?utm_term=.bx7a

zKljk#.of1eqZ9l8 

Política 

Por Filipe 

Coutinho e 

Severino Motta 

17/05/2017 

"Dividir o mundo entre 

honrados e corruptos é 

tentador, mas não ajuda a 

superar crises", diz Laerte 

https://www.buzzfeed.

com/alexandrearagao/l

aerte-se-

documentario-

entrevista?utm_term=.

bvA6AJYyr#.xsWO5

AJYN 

Cultura/Socie

dade/Entrevis

ta 

Por Alexandre 

Aragão 

17/05/2017 

Temer e Aécio gravados por 

dono da Friboi tratando de 

propina, diz jornal 

https://www.buzzfeed.

com/filipecoutinho/te

mer-foi-gravado-por-

dono-da-friboi-

tratando-de-

propina?utm_term=.ys

QQrYX21#.tqNPeajz

m 

Política 
Por Filipe 

Coutinho 

17/05/2017 

Leia a íntegra do pedido de 

impeachment de Michel 

Temer 

https://www.buzzfeed.

com/alexandrearagao/

pedido-impeachment-

michel-

temer?utm_term=.hu3

KVZ5qD#.ql3mVJGP

B 

Política 
Por Alexandre 

Aragão 
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17/05/2017 

O brasileiro transforma 

desespero em meme mais 

rápido do que qualquer país 

https://www.buzzfeed.

com/alexandrearagao/

brasil-campeao-meme-

em-

desespero?utm_term=.

afEn1ynoy#.cgMrm0r

50 

Política/Inter

net 

Por Alexandre 

Aragão; 

Marcado como 

'Trending', com 

362,796 mil 

visualizações  

17/05/2017 

A maior crise do governo 

Temer ENGARRAFOU a 

internet de memes 

https://www.buzzfeed.

com/alexandreorrico/

maior-crise-de-temer-

engarrafou-a-internet-

de-

memes?utm_term=.nt

ve7Y8kW#.mfenAvzx

0 

Política/Inter

net 

Compartilhado 

da página 

'BuzzFeed 

Brasil' 

18/05/2017 

A República vai abaixo: o 

que sabemos até aqui da 

operação que pede a prisão de 

Aécio e de aliado de Temer 

https://www.buzzfeed.

com/filipecoutinho/a-

republica-vai-abaixo-

o-que-sabemos-ate-

aqui-da-

operacao?utm_term=.c

jBlma3LE#.qoDMB2

VbL 

Política 

Por Filipe 

Coutinho e 

Severino Motta 

18/05/2017 
Isso é o que acontece agora se 

o Temer cair 

https://www.buzzfeed.

com/filipecoutinho/o-

que-acontece-agora-

se-michel-temer-

cair?utm_term=.su1A

WnZ4x#.ghW07PoN

Q 

Política 

Por Filipe 

Coutinho; 

Marcado como 

'Trending', com 

28,680 mil 

visualizações 

18/05/2017 

Fachin aceita pedido de 

abertura de inquérito contra 

Temer; presidente é 

formalmente investigado 

https://www.buzzfeed.

com/severinomotta/fac

hin-aceita-pedido-de-

abertura-de-inquerito-

contra-

temer?utm_term=.ri68

oMZAq#.hrW9z51v8 

Política 

Por Coutinho; 

Marcado como 

Exclusivo no 

momento da 

publicação 

18/05/2017 

Veja diálogos em que Aécio 

trama anistia ao caixa 2 e 

obstrução à Lava Jato com 

Joesley 

https://www.buzzfeed.

com/filipecoutinho/co

nversa-aecio-

joesley?utm_term=.ulJ

L7GWr5#.xoJJ9xg3K 

Política 

Por Filipe 

Coutinho e 

Alexandre 

Aragão; 

Marcado como 

Exclusivo no 

momento da 

publicação 

18/05/2017 

Fachin diz que Aécio tinha 

que ser preso se não tivesse 

imunidade 

https://www.buzzfeed.

com/filipecoutinho/fac

hin-diz-que-aecio-

tinha-que-ser-preso-

se-nao-

tivesse?utm_term=.ay

qX97B8g#.lmJOANd

v5 

Política 
Por Filipe 

Coutinho 
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18/05/2017 

Ouça o trecho de 1 min e 48 

seg em que Temer e Joesley 

falam sobre obstrução da 

Lava Jato 

https://www.buzzfeed.

com/severinomotta/au

dio-temer-

joesley?utm_term=.fly

6XagZ2#.dvOjR7poz 

Política 

Por Severino 

Motta, 

Alexandre 

Aragão e Filipe 

Coutinho; 

Marcado como 

'Trending', com 

21,049 mil 

visualizações 

19/05/2017 

Boatos do WhatsApp já 

provocaram linchamento e 

destruíram injustamente 

reputação de empresas 

https://www.buzzfeed.

com/alexandrearagao/i

mpacto-boatos-

whatsapp?utm_term=.

hjgzm3z83#.ywjoqlog

l 

Tecnologia e 

Internet 

Por Alexandre 

Aragão 

19/05/2017 

Áudio em que senador diz 

que STF vai mandar militares 

fecharem o Congresso é 

FALSO 

https://www.buzzfeed.

com/tatianafarah/audio

-em-que-senador-diz-

que-stf-vai-mandar-

militares?utm_term=.g

tR3ZzVAo#.wy4jVeg

83 

Política 
Por Tatiana 

Farah 

19/05/2017 

Veja vídeos em que Joesley 

relata encontro com Temer 

para informar sobre propina a 

Cunha e doleiro 

https://www.buzzfeed.

com/filipecoutinho/joe

sley-diz-que-pagava-r-

400-mil-a-operador-

de-cunha-e-

que?utm_term=.xcwo

RjxaV#.qv3OLBerN 

Política 
Por Filipe 

Coutinho 

19/05/2017 

Está tudo aqui: a íntegra do 

HD sobre a investigação de 

Temer e políticos delatados 

pelo dono da JBS 

https://www.buzzfeed.

com/severinomotta/int

egra-delacao-

joesley?utm_term=.gp

KJmzaDM#.rprrRNj7

9 

Política 
Por Severino 

Motta 

19/05/2017 

"Na eleição, eu só vi 2 caras 

roubar deles mesmos: o 

Kassab e o Temer", contou 

homem do caixa 2 da JBS 

https://www.buzzfeed.

com/tatianafarah/na-

eleicao-eu-so-vi-2-

caras-roubar-deles-

mesmos-o-kassab-

e?utm_term=.cgGr01z

Od#.mfenAvzx0 

Política 
Por Tatiana 

Farah 

19/05/2017 

Escute áudio da conversa em 

que Aécio pede dinheiro e 

detona a Lava Jato 

https://www.buzzfeed.

com/filipecoutinho/esc

ute-audio-da-

conversa-em-que-

aecio-pede-dinheiro-

e?utm_term=.fm6BPA

QrW#.bpBM9mZar 

Política Por Coutinho 
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19/05/2017 

Delator da JBS diz que deu, 

em nome do PT, R$ 35 mi 

para pagar fidelidade de 

senadores do PMDB a Dilma 

https://www.buzzfeed.

com/tatianafarah/delat

or-da-jbs-diz-que-deu-

em-nome-do-pt-r-35-

mi-para-

pagar?utm_term=.irrK

Dn6ZJ#.iyq9ynLGv 

Política 
Por Tatiana 

Farah 

19/05/2017 

Diretor da JBS: "Tenho 

certeza que a propina era para 

Temer" 

https://www.buzzfeed.

com/filipecoutinho/dir

etor-da-jbs-tenho-

certeza-que-a-propina-

era-para-

temer?utm_term=.lp4

LRXxeD#.wnQ5yA2v

b 

Política 
Por Filipe 

Coutinho 

19/05/2017 

Joesley diz que guardou US$ 

150 milhões para o PT no 

exterior 

https://www.buzzfeed.

com/tatianafarah/joesl

ey-diz-que-guardou-

us-150-milhoes-para-

o-pt-

no?utm_term=.twWW

rX81G#.vypWw7DO

Z 

Política 
Por Tatiana 

Farah 

20/05/2017 

Temer diz que gravação foi 

manipulada e que Joesley 

cometeu o "crime perfeito" 

https://www.buzzfeed.

com/severinomotta/vej

a-aqui-o-video-em-

que-temer-se-defende-

de-

acusacoes?utm_term=.

ec2Rb0N9v#.nd7aqM

V5K 

Política 
Por Severino 

Motta 

20/05/2017 

Dúvidas sobre gravação de 

Temer acalmam base, mas 

não preocupam 

investigadores 

https://www.buzzfeed.

com/severinomotta/du

vidas-sobre-gravacao-

de-temer-acalma-base-

mas-

nao?utm_term=.jeyXZ

01mk#.mlJAJVG1Q 

Política 
Por Severino 

Motta 
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Planilha 2: G1 

Data Título Link Editoria Observação 

07/05/2017 
França vai às urnas; SIGA EM 

TEMPO REAL 

http://g1.globo.com/m

undo/eleicoes-na-

franca/2017/ao-

vivo.html 

Mundo  

07/05/2017 

Estudantes criam protótipo de 

sutiã que 'detecta sinais de 

câncer de mama' 

https://glo.bo/2pTo2k

L 
Bem Estar  Por BBC 

07/05/2017 

Concurseiros viajam mais de 

mil quilômetros para tentar 

vaga na Polícia Civil no Acre 

https://glo.bo/2qPV8P

N 

Regional: 

Acre 
 

07/05/207 

Macron: veja perfil e ideias do 

candidato apontado como 

vencedor da eleição da França 

https://glo.bo/2pk92IO Mundo  

08/05/2017 

Casos de dengue, zika e 

chikungunya caem 89% nos 

primeiros meses de 2017 em 

comparação com 2016 

http://g1.globo.com/be

mestar/noticia/casos-

de-dengue-zika-e-

chikungunya-caem-

889-em-2017-em-

comparacao-com-

2016.ghtml?utm_sour

ce=facebook&utm_me

dium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Bem Estar   

08/05/2017 

Inscrição para o Enem 2017 

está aberta: vídeo mostra como 

fazer passo a passo 

http://g1.globo.com/ed

ucacao/enem/2017/not

icia/inscricao-para-o-

enem-2017-e-aberta-

veja-como-fazer-

passo-a-

passo.ghtml?utm_sour

ce=facebook&utm_me

dium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Educação   

08/05/2017 

Moro nega pedido da defesa de 

Lula para fazer gravação em 

audiência 

http://g1.globo.com/pr

/parana/noticia/moro-

nega-pedido-da-

defesa-de-lula-para-

fazer-gravacao-em-

audiencia.ghtml?utm_

source=facebook&utm

_medium=social&utm

_campaign=g1 

Regional: 

Paraná 
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08/05/2017 

Defesa de Lula pede suspensão 

de processo sobre triplex ao 

TRF4 

http://g1.globo.com/rs/

rio-grande-do-

sul/noticia/defesa-de-

lula-pede-suspensao-

de-processo-sobre-

triplex-ao-

trf4.ghtml?utm_source

=facebook&utm_medi

um=social&utm_camp

aign=g1 

Regional: Rio 

Grande do 

Sul 

 

08/05/2017 

Apoiadores da Lava Jato 

desmontam acampamento em 

frente à Justiça Federal de 

Curitiba 

http://g1.globo.com/pr

/parana/noticia/apoiad

ores-da-lava-jato-

desmontam-

acampamento-em-

frente-a-justica-

federal-de-

curitiba.ghtml?utm_so

urce=facebook&utm_

medium=social&utm_

campaign=g1 

Regional: 

Paraná 
 

08/05/2017 

Descentralizada, Virada 

Cultural de SP terá Daniela 

Mercury, Molejo, É o Tchan e 

Titãs 

http://g1.globo.com/sa

o-

paulo/noticia/descentr

alizada-virada-

cultural-de-sp-tera-

daniela-mercury-

molejo-e-o-tchan-e-

titas.ghtml?utm_sourc

e=facebook&utm_me

dium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Regional: São 

Paulo 
 

08/05/2017 

Janot pede para STF anular 

decisão de Gilmar Mendes que 

mandou soltar Eike 

https://glo.bo/2qUqzc

D 
Política  

09/05/2017 Terça-feira, 9 de maio https://glo.bo/2ppJf28 
Agenda do 

Dia 
 

09/05/2017 

Menina de 9 anos vence câncer 

e arrecada 5 mil litros de leite 

para doar a crianças em 

tratamento 

https://glo.bo/2pg9w7

F 

Regional: 

Ribeirão e 

Franca 

 

09/05/2017 

Menor suspeito de participar 

de estupro coletivo no RJ se 

entrega 

https://glo.bo/2qW7Rk

5 

Regional: Rio 

de Janeiro 
 

09/05/2017 

Amigo ajuda garimpeiro a 

reencontrar família que não via 

há 30 anos 

https://glo.bo/2qXZSn

i 

Regional: 

Tocantins 
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09/05/2017 

Reforma trabalhista opõe CNI 

e CUT; veja o que pensam 

empresários e trabalhadores 

http://g1.globo.com/ec

onomia/noticia/reform

a-trabalhista-opoe-cni-

e-cut-veja-o-que-

pensam-empresarios-

e-

trabalhadores.ghtml?ut

m_source=facebook&

utm_medium=social&

utm_campaign=g1 

Economia  

09/05/2017 

Após cassação de Melo, David 

Almeida assume governo do 

Amazonas 

http://g1.globo.com/a

m/amazonas/noticia/ap

os-cassacao-de-melo-

david-almeida-

assume-governo-do-

amazonas.ghtml?utm_

source=facebook&utm

_medium=social&utm

_campaign=g1 

Regional: 

Amazonas 
 

09/05/2017 
Governo nomeia general para 

presidência interina da Funai 

http://g1.globo.com/po

litica/noticia/governo-

nomeia-general-para-

presidencia-interina-

da-

funai.ghtml?utm_sour

ce=facebook&utm_me

dium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Política  

09/05/2017 

Tamanho de mochilas 

escolares entregues a alunos de 

creches por prefeitura na BA 

vira piada na internet 

http://g1.globo.com/ba

hia/noticia/tamanho-

de-mochilas-escolares-

entregues-a-alunos-de-

creches-por-prefeitura-

na-ba-vira-piada-na-

internet.ghtml?utm_so

urce=facebook&utm_

medium=social&utm_

campaign=g1 

Regional: 

Bahia  

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

09/05/2017 

Contra fraudes, carteiras de 

habilitação passam a vir com 

QR-Code 

http://g1.globo.com/ca

rros/noticia/contra-

fraudes-carteiras-de-

habilitacao-passam-a-

vir-com-qr-code.ghtml 

Auto Esporte  

09/05/2017 

Pedido de nuggets supera 

selfie de Ellen DeGeneres e se 

torna post mais replicado da 

história do Twitter 

http://g1.globo.com/te

cnologia/noticia/pedid

o-de-nuggets-supera-

selfie-de-ellen-

degeneres-e-se-torna-

post-mais-replicado-

da-historia-do-

twitter.ghtml 

Tecnologia e 

Games 
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09/05/2017 
Presidente da Qantas leva torta 

na cara em evento na Austrália 

http://g1.globo.com/ec

onomia/negocios/notic

ia/presidente-da-

qantas-leva-torta-na-

cara-em-evento-na-

australia.ghtml 

Economia  

09/05/2017 

TRF4 nega pedido de Lula 

para suspender processo sobre 

triplex 

http://g1.globo.com/rs/

rio-grande-do-

sul/noticia/trf4-nega-

pedido-de-lula-para-

suspender-processo-

sobre-triplex.ghtml 

Regional: Rio 

Grande do 

Sul 

 

09/05/2017 

Internautas fazem 'meme' com 

mochilas distribuídas para 

crianças na BA 

http://g1.globo.com/ba

hia/noticia/internautas-

fazem-meme-com-

mochilas-distribuidas-

para-criancas-na-

ba.ghtml?utm_source=

facebook&utm_mediu

m=social&utm_campa

ign=g1 

Regional: 

Bahia 
 

09/05/2017 

Justiça Federal nega pedido de 

Lula para gravar depoimento a 

Moro 

https://glo.bo/2qPcEr4 

Regional: Rio 

Grande do 

Sul 

 

09/05/2017 

Justiça Federal determina 

suspensão das atividades do 

Instituto Lula 

https://glo.bo/2pZTNZ

4 
Política  

09/05/2017 
Trump demite diretor do FBI, 

James Comey 

https://glo.bo/2qXfUg

u 
Mundo  

09/05/2017 

Banda brasileira de metal diz 

ter sido retida em Bangladesh 

e tem show cancelado 'por 

questões de segurança' 

https://glo.bo/2qZdJdd Música  

09/05/2017 

Suspeito de estupro coletivo 

que se entregou nesta segunda 

é reconhecido pela vítima 

https://glo.bo/2q4eD8a 
Regional: Rio 

de Janeiro 
 

09/05/2017 

Após mais de 9 horas, 

comissão conclui votação da 

reforma da Previdência 

https://glo.bo/2q1cxI9 Política  
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09/05/2017 

PM dá 'enquadro' em jovens e 

faz batalha de rap em Metrô de 

SP; veja vídeo 

https://glo.bo/2qOVfy

A 

Regional: São 

Paulo 
 

09/05/2017 

VÍDEO: Moradores resgatam 

'no braço' menina de 9 anos 

presa sob carro nos EUA 

https://glo.bo/2pwlJkz Mundo  

09/05/2017 

Brasileiro transmite momento 

em que leva 'mata-leão' de 

militar em Portugal 

https://glo.bo/2q08mfq Mundo  

09/05/2017 
 Terça-feira, 9 de maio de 

2017 

https://glo.bo/2qXtjW

3 

Resumo do 

Dia 
 

09/05/2017 

Travesseiro inteligente em 

financiamento coletivo 

promete noite de sono melhor 

https://glo.bo/2qXzdX

Z 

Tecnologia e 

Games 
 

09/05/2017 

Sindicato aponta falhas de 

segurança no Hopi Hari e pede 

fechamento do parque 

https://glo.bo/2qOUy

W1 

Regional: 

Campinas e 

região 

 

09/05/2017 

Nenhum vestígio', diz delegada 

sobre agrônomo que sumiu 

depois de deixar sinais em 

lavoura em MT 

https://glo.bo/2pwEH

HS 

Regional: 

Mato Grosso 
 

10/05/2017 

Waze vai permitir que usuário 

grave instruções de trânsito 

com sua própria voz 

https://glo.bo/2qnFZZ

N 

Tecnologia e 

Games 
 

10/05/2017 

VÍDEO: 10 pontos para 

entender a vitória de Macron 

na eleição da França 

https://glo.bo/2pwpG8

W 
Mundo  

10/05/2017 

Felipe Araújo fala de 

comparações com irmão 

Cristiano: 'Nunca gostei de me 

aproveitar da história' 

https://glo.bo/2pghLA

w 
Música 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

10/05/2017 

Na estreia do novo 'Alien', 

relembre 5 filmes com ETs; 

veja a lista 

https://glo.bo/2qXQh

MJ 
Cinema  

10/05/2017 

Câmera registra PMs 

aposentados trocando tiros em 

bairro nobre de SP 

https://glo.bo/2q3YVd

f 

Regional: São 

Paulo  

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  
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10/05/2017 
Cinco leões escapam de parque 

nacional na África do Sul 

https://glo.bo/2qNuUR

D 
Natureza 

Por Agência 

EFE; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

10/05/2017 

Grupo invade igreja, rouba 

cálices e bebe vinho da missa 

antes de fugir em Ribeirão 

https://glo.bo/2qYPq

Mz 

Regional: 

Ribeirão e 

Franca  

 

10/05/2017 

Gêmeas do ES vão comemorar 

100 anos e contam segredo 

para viver mais 

https://glo.bo/2pv6ZC

J 

Regional: 

Espírito 

Santo 

 

10/05/2017 Quarta-feira, 10 de maio 
https://glo.bo/2puzBL

u 

Agenda do 

Dia 
 

10/05/2017 

Laboratório usa realidade 

virtual para ajudar crianças a 

enfrentar medo de vacina 

https://glo.bo/2pgRlyx Bem Estar   

10/05/2017 

Zélia Duncan diz que musical 

sobre Tropicália é arma contra 

fase 'retrógrada e sombria' do 

Brasil atual 

https://glo.bo/2qqnEey Música  

10/05/2017 

Ex-presidente Lula depõe a 

Sérgio Moro nesta quarta em 

Curitiba 

https://glo.bo/2pyDjV

6 

Regional: 

Paraná 
 

10/05/2017 

PMs perseguem e prendem 

criminosos no Maracanã; veja 

vídeo 

https://glo.bo/2q2rt8S 
Regional: Rio 

de Janeiro 

Por Bom Dia 

Rio 

10/05/2017 
Nelson Xavier morre aos 75 

anos em Uberlândia 

https://glo.bo/2q2LsU

T 
Pop e Arte  

10/05/2017 

Crivella nomeou 7 

comissionados com 

'supersalários'; veja 

levantamento 

https://glo.bo/2qRZQj

A 

Regional: Rio 

de Janeiro  

Compartilhad

o da página 

'RJTV, Bom 

Dia Rio e G1 

Rio' 

10/05/2017 

Mulher de 51 anos é morta 

com tiro no rosto ao ser usada 

como 'escudo humano' no 

Grande Recife 

https://glo.bo/2qSKift 
Regional: 

Pernambuco 
 

10/05/2017 

Iate de Eike avaliado em US$ 

19 milhões está em estaleiro 

no RJ há 4 anos à espera de 

desmanche 

https://glo.bo/2pyXRg

s 

Regional: Rio 

de Janeiro 
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10/05/2017 

Lula chega a Curitiba para 

prestar depoimento ao juiz 

Sérgio Moro 

https://glo.bo/2pwh4O

V 

Regional: 

Paraná 
 

10/05/2017 

Ministro do STJ nega recursos 

da defesa de Lula para tentar 

adiar depoimento 

https://glo.bo/2q2Sh91 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

10/05/2017 

Em vídeo, dentista conta à 

polícia como matou namorado 

em SC: 'Eu estava apavorada' 

https://glo.bo/2pyv5w

b 

Regional: 

Santa 

Catarina 

 

10/05/2017 

Botão 'curtir' do Facebook, 

EasyTaxi e app do Instagram 

nasceram em maratonas 

hacker; veja lista 

https://glo.bo/2pk8K9

A 

Tecnologia e 

Games 
 

10/05/2017 

Russos vendem tanques de 

guerra pelo preço de carros 

esportivos 

http://g1.globo.com/ca

rros/noticia/russos-

vendem-tanques-de-

guerra-pelo-preco-de-

carros-

esportivos.ghtml 

Auto Esporte  

10/05/2017 

Regras da ANS para cancelar 

plano de saúde começam a 

valer; entenda 

http://g1.globo.com/ec

onomia/seu-

dinheiro/noticia/regras

-da-ans-para-cancelar-

plano-de-saude-

comecam-a-valer-

entenda.ghtml 

Economia  

10/05/2017 

Inflação atinge 4,08% em 12 

meses, menor valor em 10 

anos e abaixo da meta do BC 

http://g1.globo.com/ec

onomia/noticia/inflaca

o-oficial-fica-em-014-

em-abril.ghtml 

Economia  

10/05/2017 

Desigualdade diminui, mas 

renda de negros ainda é 

metade da de brancos no 

Brasil, aponta estudo 

https://glo.bo/2r24hFJ Economia  

10/05/2017 

Pais defendem mochila 

'gigante' dada a alunos da 

creche em Jequié: 'Cabe tudo o 

que ele vai necessitar' 

https://glo.bo/2q5uFP2 
Regional: 

Bahia 
 

10/05/2017 

Ministro do STJ nega último 

dos 3 recursos de Lula para 

tentar adiar depoimento 

https://glo.bo/2q3tx05 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

10/05/2017 
Lula presta depoimento a 

Sérgio Moro em Curitiba 
https://glo.bo/2pkHjfT 

Regional: 

Paraná 
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10/05/2017 

Veja carros do segmento de 

entrada que partem de R$ 40 

mil 

https://glo.bo/2pjCIuG 

Auto Esporte 

[Compartilha

do da página 

'AutoEsporte'

] 

 

10/05/2017 

Ator Nelson Xavier pediu para 

usar terno do médium Chico 

Xavier quando morresse, conta 

médica 

https://glo.bo/2q3lf8w 

Regional: 

Triângulo 

Mineiro 

 

10/05/2017 

Criança de 2 anos é resgatada 

de piscina de clube após cinco 

minutos debaixo d'água 

https://glo.bo/2pz8waJ 
Regional: 

Mato Grosso 
 

10/05/2017 

Vídeo do depoimento de Lula 

a Moro ao vivo vazou? Não é 

verdade! 

https://glo.bo/2pzZiLE É ou não é?  

10/05/2017 

Presidente do TST avalia como 

'razoável' intervalo de 30 

minutos para almoço 

https://glo.bo/2qUes2e Política  

10/05/2017 

Quatro em cada dez 

consumidores não sabem 

quanto gastam no cartão de 

crédito, diz pesquisa 

http://g1.globo.com/ec

onomia/seu-

dinheiro/noticia/quatro

-em-cada-dez-

consumidores-nao-

sabem-quanto-gastam-

no-cartao-de-credito-

diz-

pesquisa.ghtml?utm_s

ource=facebook&utm

_medium=social&utm

_campaign=g1 

Economia  

10/05/2017 

Entenda as acusações contra o 

ex-presidente Lula e o que diz 

a defesa 

http://g1.globo.com/pr

/parana/noticia/entend

a-as-acusacoes-contra-

o-ex-presidente-lula-e-

o-que-diz-a-

defesa.ghtml?utm_sou

rce=facebook&utm_m

edium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Regional: 

Paraná 
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10/05/2017 

Aulas de Dança Materna e 

'baby ioga' são opções de 

atividades para mamães e 

bebês de colo no Rio 

http://g1.globo.com/ri

o-de-

janeiro/noticia/aulas-

de-danca-materna-e-

baby-ioga-sao-opcoes-

de-atividades-para-

mamaes-e-bebes-de-

colo-no-

rio.ghtml?utm_source

=facebook&utm_medi

um=social&utm_conte

nt=rjtv 

Rio de 

Janeiro 

[Compartilha

do da página 

'RJTV, Bom 

Dia Rio e G1 

Rio'] 

 

10/05/2017 

Justiça aceita denúncia, e 

dentista do Sul de SC vira ré 

por morte de namorado 

https://glo.bo/2pxQw

wO 

Regional: 

Santa 

Catarina 

 

10/05/2017 
Michael Parks, ator de 'Kill 

Bill', morre aos 77 anos 

https://glo.bo/2r2KHc

K 
Cinema  

10/05/2017 

Não daremos dinheiro a novos 

moradores': Mal-entendido faz 

povoado italiano receber 

avalanche de pedidos de 

residência 

https://glo.bo/2r1x0ts 
Mundo [Por 

BBC] 
 

10/05/2017 

Lula diz a Moro que nunca 

teve intenção de adquirir 

triplex 

https://glo.bo/2q4pgJQ 
Regional: 

Paraná 
 

10/05/2017 

Prova de candidata beneficiada 

por fraude no Piauí tinha erros 

como 'tranzito' e 'fragrante' 

https://glo.bo/2r0rPtM 
Regional: 

Piauí 
 

10/05/2017 
Veja a abertura do depoimento 

de Lula à Moro 

https://glo.bo/2pAvqP

3 

Regional: 

Paraná 
 

10/05/2017 

ASSISTA ao vídeos do 

depoimento de Lula ao juiz 

Sérgio Moro 

https://glo.bo/2r3BFfA 

Operação 

Lava-Jato - 

Política [O 

link 

redireciona 

para a página 

da editoria e 

não a uma 

matéria 

específica] 

 

10/05/2017 

GCM entra na Cracolândia 

após denúncia de roubo de 

celular; quatro são detidos 

https://glo.bo/2qUlfZE 
Regional: São 

Paulo 
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10/05/2017 

Após depor a Sergio Moro, 

Lula discursa em ato político 

no centro de Curitiba 

https://glo.bo/2r1s3Rt 
Regional: 

Paraná 
 

10/05/2017 

Seis adolescentes são detidos 

em MT após postar fotos com 

joias roubadas na web 

https://glo.bo/2plpHR

n 

Regional: 

Mato Grosso 
 

10/05/2017 

STF equipara herança de união 

estável homossexual com a de 

casamento 

https://glo.bo/2q4KZB

6 
Política  

10/05/2017 
  Quarta-feira, 10 de maio de 

2017 

https://glo.bo/2r1G6G

T 

Resumo do 

Dia 
 

10/05/2017 

Engraçado, mas doloroso': O 

que é o líquido verde usado em 

ataques a opositores na Rússia 

https://glo.bo/2r3ixhC Mundo  Por BBC 

10/05/2017 

Depoimento de Lula a Moro: 

veja todos os VÍDEOS e os 

principais pontos 

https://glo.bo/2q7h5L2 
Regional: 

Paraná 
 

10/05/2017 

Família arromba cadeado de 

cemitério para enterrar criança 

na Paraíba; vídeo 

https://glo.bo/2pwZL0

l 

Regional: 

Paraíba  
 

10/05/2017 

Nelson Xavier venceu timidez 

para virar ator e viveu 

'revolução' com papel de Chico 

Xavier 

https://glo.bo/2pkvUg

7 
Pop e Arte  

11/05/2017 

Menina que vendeu jujuba 

para ter festa de 15 anos é 

surpreendida com o vestido de 

debutante; veja vídeo 

https://glo.bo/2r2qpQx 
Regional: 

Amapá 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

11/05/2017 

Cinquenta peregrinos são 

hospitalizados no Sri Lanka 

após ataque de vespas 

https://glo.bo/2pjP06l Mundo 

Por France 

Presse; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

11/05/2017 

A gente precisa comer', diz 

Ana Botafogo sobre 

funcionários do Theatro 

Municipal 

https://glo.bo/2pxE0g

C 

Regional: Rio 

de Janeiro 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  
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11/05/2017 
Cuba ganha seu primeiro 

shopping de luxo 
https://glo.bo/2qZiId8 Mundo 

Por 

Associated 

Press; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

11/05/2017 
Por que Trump demitiu o chefe 

do FBI? 
https://glo.bo/2q28dIn Mundo Por BBC 

11/05/2017 

Adolescente de 13 anos é 

atingido por bala perdida em 

Cascavel 

https://glo.bo/2qsyVvd 

Regional: 

Oeste e 

Sudoeste 

Paraná 

 

11/05/2017 

Em parecer ao STF, Janot 

opina contra pedido de 

impeachment de Gilmar 

Mendes 

https://glo.bo/2q2yF4

w 
Política 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

11/05/2017 
Papa Francisco vai canonizar 

crianças pastoras de Fátima 

https://glo.bo/2qqDu

WW 
Mundo 

Por France 

Presse; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

11/05/2017 

Com crise na segurança do RJ, 

criminosos voltam a dominar 

comunidades 

https://glo.bo/2pzLXT

v 

Regional: Rio 

de Janeiro 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

11/05/2017   Quinta-feira, 11 de maio https://glo.bo/2q54eLz 
Agenda do 

Dia 
 

11/05/2017 

Programas de fidelidade 

crescem 15% em 2016 e 

reúnem 90 milhões de usuários 

no Brasil, diz associação 

https://glo.bo/2pzOYT

O 
Economia  

11/05/2017 

Regras da ANS para cancelar 

plano de saúde começam a 

valer; entenda 

https://glo.bo/2pz8OO

O 
Economia  

11/05/2017 

Jovem brasileiro vai correr 

mais de 5 mil km para cruzar a 

Europa e alertar sobre o 

problema da obesidade 

https://glo.bo/2qWZ6t

R 
Bem Estar  

11/05/2017 

Lula se contradiz sobre relação 

entre ex-diretor da Petrobras e 

ex-tesoureiro do PT 

https://glo.bo/2qv5p7P 
Regional: 

Paraná 
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11/05/2017 

PM do DF apura conduta de 

soldado fardada em 

propaganda de salão de beleza 

https://glo.bo/2pC2Qg

7 

Regional: 

Distrito 

Federal 

 

11/05/2017 
Blogueiro russo é condenado 

por caçar pokémons em igreja 
https://glo.bo/2pCetnp Mundo 

Por Agência 

EFE 

11/05/2017 

Policial do DF salva 20 

pessoas de incêndio em 

Samambaia; veja vídeo 

https://glo.bo/2r3zgA

M 

Distrito 

Federal  
 

11/05/2017 

As 'bombas de cocô' que se 

tornaram 'último recurso' de 

manifestantes contra Maduro 

na Venezuela 

https://glo.bo/2qvk2br Mundo Por BBC 

11/05/2017 

Menino de 8 anos morre 

atropelado ao tentar atravessar 

rodovia do DF 

https://glo.bo/2q5HQB

R 

Distrito 

Federal 

Compartilhad

o da página 

'DFTV, Bom 

Dia DF e G1 

DF' 

11/05/2017 

Jovem é detido suspeito de 

injúria racial após mensagens 

para colega: 'Preto fedido' 

https://glo.bo/2r3vg39 
Regional: 

Goiás 
 

11/05/2017 

Justiça divulga vídeos com 

ângulo ampliado de 

depoimento de Lula; assista 

https://glo.bo/2pCVU2

u 

Regional: 

Paraná 
 

11/05/2017 

Alisamento ético é opção 

segura para o cabelo e não 

prejudica os fios 

https://glo.bo/2q5HV8

i 
Bem Estar 

Compartilhad

o da página 

'Bem Estar' 

11/05/2017 

Vendas no comércio caem em 

março e têm pior resultado 

para o mês em 14 anos 

http://g1.globo.com/ec

onomia/noticia/vendas

-no-comercio-caem-

em-marco-de-2017-

diz-

ibge.ghtml?utm_sourc

e=facebook&utm_me

dium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Economia  
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11/05/2017 

Exceção no campus, mães 

contam como é a vida de quem 

estuda e mora com os filhos na 

USP 

http://g1.globo.com/ed

ucacao/noticia/exceca

o-no-campus-maes-

contam-como-e-a-

vida-de-quem-estuda-

e-mora-com-os-filhos-

na-

usp.ghtml?utm_source

=facebook&utm_medi

um=social&utm_camp

aign=g1 

Educação   

11/05/2017 

Processo de Lula sobre triplex 

chega à fase final; veja os 

próximos passos 

http://g1.globo.com/pr

/parana/noticia/process

o-de-lula-sobre-

triplex-chega-a-fase-

final-veja-os-

proximos-

passos.ghtml?utm_sou

rce=facebook&utm_m

edium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Regional: 

Paraná 
 

11/05/2017 

Jovem faz vaquinha e garante 

ingressos para show de Paul 

McCartney a pedreiros fãs de 

Beatles 

https://glo.bo/2qXHde

s 

Regional: Rio 

Grande do 

Sul 

 

11/05/2017 

Viúva diz que teve premonição 

antes da morte de Nelson 

Xavier 

https://glo.bo/2qvTFC

m 

Regional: Rio 

de Janeiro 
 

11/05/2017 

No AC, pesquisadores 

divulgam fotos de macaco raro 

não visto por cientistas há 80 

anos 

https://glo.bo/2r3PXv

C 

Regional: 

Cruzeiro do 

Sul e Região 

 

11/05/2017 

Fachin derruba sigilo da 

delação premiada de João 

Santana e Mônica Moura 

http://g1.globo.com/po

litica/operacao-lava-

jato/noticia/fachin-

derruba-sigilo-da-

delacao-premiada-de-

joao-santana-e-

monica-

moura.ghtml?utm_sou

rce=facebook&utm_m

edium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

11/05/2017 
Quem é quem no depoimento 

de Lula a Moro 

https://glo.bo/2qYfJV

K 

Regional: 

Paraná 
 

11/05/2017 

Chevrolet Onix tem zero 

estrela em teste de segurança 

do Latin NCap 

https://glo.bo/2pod5J2 Auto Esporte  
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11/05/2017 

Estudante agredido durante 

manifestação recebe alta 

médica em Goiânia 

https://glo.bo/2r6MXz

t 

Regional: 

Goiás 
 

11/05/2017 

João Santana cita Lula e diz 

que decisões dependiam 'da 

palavra final do chefe' 

https://glo.bo/2qYAv7

P 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

Por TV 

Globo 

11/05/2017 

Descoberta de jazida de 

ametistas atrai centenas de 

pessoas a cidade no norte da 

Bahia 

https://glo.bo/2q7Ui3v 
Regional: 

Bahia 
 

11/05/2017 

Professor do ano investigado 

por suspeita de uso de diploma 

falso no ES se defende: 'Posso 

ter sido vítima' 

https://glo.bo/2q95qvn 

Regional: 

Espírito 

Santo 

 

11/05/2017 

Temer sanciona lei que cria 

documento de identificação 

unificado 

https://glo.bo/2pp4DJv Política  

11/05/2017 

Acordo de delação prevê 

devolução de US$ 21,6 

milhões por marqueteiros 

http://g1.globo.com/po

litica/operacao-lava-

jato/noticia/santana-e-

monica-negociaram-

com-a-pgr-multa-de-r-

6-milhoes-e-

devolucao-de-us-216-

milhoes.ghtml?utm_so

urce=facebook&utm_

medium=social&utm_

campaign=g1 

Operação 

Lava-Jato 
 

11/05/2017 

Médica da Santa Casa de 

Lagoa Santa é demitida após 

postar foto com o filho em 

bloco cirúrgico 

https://glo.bo/2qYKFo

N 

Regional: 

Minas Gerais 
 

11/05/2017 

Justiça condena Rosinha 

Garotinho à perda de direitos 

políticos por 5 anos 

https://glo.bo/2pCbha

D 

Regional: Rio 

de Janeiro 
 

11/05/2017 

Maduro pagou US$ 11 milhões 

em espécie por campanha de 

Chávez, diz marqueteira 

https://glo.bo/2q9UEF

f 

Operação 

Lava-Jato 
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11/05/2017 

Namorado e mais três são 

suspeitos de estuprar jovem de 

12 anos, diz polícia 

https://glo.bo/2qxcYLl 
Regional: Rio 

de Janeiro 
 

11/05/2017 

Facebook traz botão de 

'gratidão' de volta para o Dia 

das Mães 

https://glo.bo/2pE3slw 
Tecnologia e 

Games 
 

11/05/2017 

Petrobras tem lucro de R$ 4,45 

bi no 1º trimestre, melhor 

resultado desde 2015 

https://glo.bo/2q6W9p

r 
Economia  

11/05/2017 

Publicitário recebeu R$ 200 

mil para reativar 'Dilma 

Bolada', diz Mônica Moura 

https://glo.bo/2pDIlA0 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

11/05/2017 

Mega-Sena, concurso 1.929: 

ninguém acerta e prêmio vai a 

R$ 18 milhões 

https://glo.bo/2qZlVw

F 
Loterias  

11/05/2017 

Motociclista tem ferimentos 

leves após seu corpo pegar 

fogo em colisão com caminhão 

na China 

https://glo.bo/2qacw2

E 
Mundo  

11/05/2017 

Americano insulta família 

muçulmana em praia nos EUA 

e depois é fotografado com 

cara de choro na prisão 

https://glo.bo/2q784np Mundo  

11/05/2017 
  Quinta-feira, 11 de maio de 

2017 

https://glo.bo/2q6UT5

M 

Resumo do 

Dia 
 

11/05/2017 

Ministério da Saúde declara 

fim da emergência em saúde 

pública por zika e microcefalia 

https://glo.bo/2r5qIdj Bem Estar  

11/05/2017 

Não nos separem': as órfãs 

siamesas que querem 

permanecer juntas 

https://glo.bo/2q73Tr

w 
Mundo Por BBC 

12/05/2017 

Criança morre atingida por 

galho de árvore ao brincar em 

praça de Campina Grande 

https://glo.bo/2r4eRL

X 

Regional: 

Paraíba  

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

12/05/2017 

Estudantes carregam livros na 

cabeça para driblar cheia e 

chegar a aulas em Anamã, no 

AM 

https://glo.bo/2q7OvLi 
Regional: 

Amazonas 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  
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12/05/2017 

Mudanças na LDB divulgadas 

na surdina acabam com o 

ensino gratuito? Não é 

verdade! 

https://glo.bo/2poQFH

y 
É ou não é? 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

12/05/2017 

Garçom vendia orégano como 

maconha e fermento como 

cocaína, diz polícia do ES 

https://glo.bo/2pBdjYr 

Regional: 

Espírito 

Santo 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

12/05/2017 

Cientistas desaconselham dieta 

sem glúten a pessoas não 

celíacas 

https://glo.bo/2r59ahy Bem Estar  

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

12/05/2017 

Música inédita de Cazuza 

sobre Dia dos Namorados 

ganha a voz de Ney 

https://glo.bo/2poJkYs 

Mauro 

Ferreira - 

Música 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

12/05/2017   Sexta-feira, 12 de maio 
https://glo.bo/2q7Mq2

c 

Agenda do 

Dia 
 

12/05/2017 

Johnson's Brasil lança 

campanha com bebê com 

Síndrome de Down 

https://glo.bo/2pDNS

Wg 
Economia 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

12/05/2017 

Terceira fase de saques do 

FGTS inativo começa nesta 

sexta; Caixa abre mais cedo 

https://glo.bo/2r74xT

m 
Economia  

12/05/2017 

Nenê Constantino é condenado 

a 16 anos de prisão por 

homicídio de líder comunitário 

em 2001 

https://glo.bo/2r7zIyB 

Regional: 

Distrito 

Federal  

Compartilhad

o da página 

'DFTV, Bom 

Dia DF e G1 

DF'; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

12/05/2017 

Galaxy S8 e S8+ vendidos pela 

Samsung no Brasil são os mais 

caros do mundo 

https://glo.bo/2pFF6Yt 
Tecnologia e 

Games 
 

12/05/2017 

PF faz operação que investiga 

fraude em aporte do BNDES à 

JBS 

https://glo.bo/2qa0Y1

4 

Regional: Rio 

de Janeiro 
 

12/05/2017 

Mulher com câncer terminal 

realiza sonho de álbum de 

casamento sozinha 

https://glo.bo/2pFRN

m6 
Mundo Por BBC 
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12/05/2017 

‘Atenção, saiam de fininho: 

vocês estão remando ao lado 

de 15 tubarões-brancos’ 

https://glo.bo/2pste03 Natureza Por BBC 

12/05/2017 

Antonio Candido, crítico 

literário e sociólogo, morre aos 

98 anos em São Paulo 

https://glo.bo/2qzY0E

A 

Regional: São 

Paulo 
 

12/05/2017 

Suzane deixa prisão com 

namorado para 'saidinha' do 

Dia das Mães 

https://glo.bo/2r7EOK

m 

Regional: 

Vale do 

Paraíba e 

Região 

 

12/05/2017 

Mulher forja próprio sequestro 

e grava áudio com voz 

distorcida pedindo R$ 2 mil à 

família 

https://glo.bo/2qd4cP

K 

Regional: 

Ceará 
 

12/05/2017 

Em balanço de um ano de 

governo, Temer defende 

reformas e pede pacificação 

https://glo.bo/2qaJ3q

W 
Política  

12/05/2017 

Ciberataques em larga escala 

atingem empresas no mundo e 

afetam Brasil 

https://glo.bo/2qcZXD

N 

Tecnologia e 

Games 
 

12/05/2017 

Setor de serviços cai 2,3% em 

março, maior queda para o mês 

desde 2012 

http://g1.globo.com/ec

onomia/noticia/setor-

de-servicos-cai-23-

em-

marco.ghtml?utm_sou

rce=facebook&utm_m

edium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Economia  

12/05/2017 

Maternidade real: da depressão 

ao bom humor, como as 

mulheres lidam com o pós-

parto? 

http://g1.globo.com/be

mestar/noticia/materni

dade-real-da-

depressao-ao-bom-

humor-como-as-

mulheres-lidam-com-

o-pos-parto.ghtml 

Bem Estar  

12/05/2017 

Durmo e acordo pensando 

nele', diz mãe de menino que 

sumiu no AC e deixou 14 

livros criptografados 

https://glo.bo/2pFJhnf 
Regional: 

Acre 
 

12/05/2017 

Mônica diz que pagou 

cabeleireiro de Dilma entre 

2010 e 2014 

https://glo.bo/2r8nlBr 
Coluna de 

Andréia Sadi 
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12/05/2017 

Voluntária improvisa camas 

para proteger cães do frio em 

terminal de ônibus em Curitiba 

https://glo.bo/2pG2i8g 
Regional: 

Paraná 
 

12/05/2017 

Mônica Moura: descoberta de 

conta de marqueteiros na Suíça 

preocupava Dilma 

https://glo.bo/2qAQqc

A 

Operação 

Lava-Jato - 

Política  

 

12/05/2017 

Espanha também alerta para 

vírus que atingiu hospitais no 

Reino Unido 

https://glo.bo/2qbyG6l 
Segurança 

Digital 
 

12/05/2017 

Modelo morre em acidente 

entre caminhonete e caminhão 

na BR-272 

https://glo.bo/2qaeyC0 

Regional: 

Norte e 

Noroeste 

Paraná 

 

12/05/2017 

Ciberataques em larga escala 

atingem empresas no mundo e 

afetam Brasil 

https://glo.bo/2pt81mS 
Tecnologia e 

Games 
 

12/05/2017 

Delação de João Santana e 

Mônica Moura: veja todos os 

VÍDEOS e os principais 

pontos 

http://g1.globo.com/po

litica/operacao-lava-

jato/noticia/veja-os-

videos-da-delacao-

dos-marqueteiros-

joao-santana-e-

monica-

moura.ghtml?utm_sou

rce=facebook&utm_m

edium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

12/05/2017 

O 'ciberataque em massa' pode 

ter afetado meu computador ou 

celular? 

http://g1.globo.com/te

cnologia/blog/seguran

ca-digital/post/o-

ciberataque-em-

massa-pode-ter-

afetado-meu-

computador-ou-

celular.html?utm_sour

ce=facebook&utm_me

dium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Segurança 

Digital 
 

12/05/2017 

O que se sabe até agora do 

'sequestro' de computadores 

em grandes empresas ao redor 

do mundo 

http://g1.globo.com/te

cnologia/noticia/o-

que-se-sabe-ate-agora-

do-sequestro-de-

computadores-em-

grandes-empresas-ao-

redor-do-

mundo.ghtml?utm_so

urce=facebook&utm_

medium=social&utm_

campaign=g1 

Tecnologia e 

Games 
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12/05/2017 

Veja empresas e órgãos 

públicos do Brasil que tiraram 

sites do ar após ciberataque 

https://glo.bo/2qbPslF 
Tecnologia e 

Games 
 

12/05/2017 

Fernanda Gentil na casa do 

'BBB'? Internautas comentam 

participação de apresentadora 

no Hackathon Globo 2017 

https://glo.bo/2pH62X

V 

Tecnologia e 

Games 
 

12/05/2017 
Palocci contrata advogado para 

fazer delação 

https://glo.bo/2pH1y2

V 

Coluna de 

Andréia Sadi 
 

12/05/2017 

Planalto perde domínio no 

Twitter, e novo administrador 

faz postagens contra Temer 

https://glo.bo/2r9sdGI Política  

12/05/2017 

Veja perguntas e respostas 

sobre o ciberataque que afetou 

quase cem países 

https://glo.bo/2r2l7as 
Tecnologia e 

Games 
 

12/05/2017 

Cão passa por cirurgia no DF 

para retirar chinelos, fios e 

barbante do estômago 

https://glo.bo/2pGJl6f 

Regional: 

Distrito 

Federal 

 

12/05/2017 

Campanha de Dia das Mães da 

Lojas Marisa gera polêmica na 

internet 

https://glo.bo/2qcwlbh Economia  

12/05/2017 

Mala com R$ 1,5 milhão de 

caixa 2 foi roubada em táxi, 

dizem delatores na Lava Jato 

https://glo.bo/2r2lHoH 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

12/05/2017 1 ano do governo Temer http://bit.ly/2q9cASt Política  

12/05/2017 

Smartphone com bateria que 

recarrega em 5 minutos pode 

chegar ao mercado em 2018 

https://glo.bo/2pH7tos 
Tecnologia e 

Games 
Por BBC 

12/05/2017 

Miley Cyrus volta com visual 

diferente; lista relembra fases 

da cantora 

https://glo.bo/2qaQ2Q

B 
Música  

12/05/2017 

Doria anuncia doação para 

despoluir lago do Parque do 

Ibirapuera em 2 anos 

https://glo.bo/2ra5fix 
Regional: São 

Paulo 
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12/05/2017 

Livro 'Make poetry great 

again' transforma frases de 

Trump em poesia 

https://glo.bo/2r8FOy0 Pop e Arte 
Por France 

Presse 

13/05/2017 
Shakira anuncia novo álbum, 

'El Dorado', para 26 de maio 
https://glo.bo/2r1yDey Pop e Arte 

Por France 

Presse; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

13/05/2017 

Ciberataque faz sistema do 

Tribunal de Justiça de SP cair; 

sites do MP e do TRT também 

saem do ar 

https://glo.bo/2qbAFra 
Regional: São 

Paulo 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

13/05/2017 

A trágica morte de mexicana 

que encontrou assassinos da 

filha e foi morta a tiros 

https://glo.bo/2ranOn

H 
Mundo 

Por BBC; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

13/05/2017 

Vídeo mostra suspeito 

debochando de vítima 

enquanto aplica golpe do 

cartão de crédito 

https://glo.bo/2r2HJaK 

Regional: Rio 

Grande do 

Sul 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

13/05/2017 

Mãe tenta superar morte do 

caçula de 10 anos com ajuda 

dos filhos adotivos: 'Eles me 

dão força' 

https://glo.bo/2qcxdgb 

Regional: 

Sorocaba e 

Jundiaí 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

13/05/2017 

Me sinto completa', diz mãe 

que tomou mais de 500 

injeções para manter duas 

gestações 

https://glo.bo/2q95i0

W 

Regional: 

Mogi e 

Suzano 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

13/05/2017 

Em carta a bispos, Papa 

Francisco afirma que gostaria 

de visitar Aparecida 

https://glo.bo/2qdiOO

T 

Regional: 

Vale do 

Paraíba e 

Região 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

13/05/2017 

Jacinta e Francisco, irmãos 

pastorinhos de Fátima, são 

declarados santos 

https://glo.bo/2pv0PG

y 
Mundo 

Por Agência 

EFE 

13/05/2017 

Em Florianópolis, mães 

dividem com os filhos a paixão 

pelas ondas: 'Surfe é nosso 

estilo de vida' 

https://glo.bo/2r18CM

v 

Regional: 

Santa 

Catarina 
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13/05/2017 

Refugiados recebem aulas de 

empreendedorismo no Rio: 

'Decidi recomeçar', diz 

colombiana 

https://glo.bo/2pGgo9I 
Regional: Rio 

de Janeiro 
 

13/05/2017 

Hackathon Globo 2017 

começa neste sábado com 30 

horas de desenvolvimento 

tecnológico 

https://glo.bo/2qfIJ8X 
Tecnologia e 

Games 
 

13/05/2017 

Agências da Caixa abrem neste 

sábado para saques das contas 

inativas do FGTS 

https://glo.bo/2qg0zsg Economia  

13/05/2017 

Mulher perde marido e 

emprego porque não saía das 

redes sociais 

https://glo.bo/2qCX1T

R 

Globo 

Repórter 
 

13/05/2017 

Ministério da Saúde 

disponibiliza 36 mil salas 

equipadas para o Dia D de 

Vacinação contra gripe 

https://glo.bo/2qgilf4 
Ciência e 

Saúde 
 

13/05/2017 

Empresária some com R$ 60 

mil do marido e forja próprio 

sequestro, diz polícia de 

Suzano 

https://glo.bo/2pvDe8

R 

Regional: 

Mogi e 

Suzano 

 

13/05/2017 
Família é resgatada de trabalho 

semelhante à escravidão no ES 
https://glo.bo/2qe6sIc 

Regional: 

Espírito 

Santo 

 

13/05/2017 

Nasci duas vezes', diz mineiro 

ao chegar em casa após 

transplante de intestino nos 

EUA 

https://glo.bo/2qDrHV

2 

Regional: Sul 

de Minas 
 

13/05/2017 

Premiê galã do Canadá ataca 

mais uma vez e leva filho para 

passar o dia no trabalho 

https://glo.bo/2pvR8rp Mundo  Por BBC 

13/05/2017 

Mães que perderam filhos 

contam suas histórias de 

superação e amor, no ES 

https://glo.bo/2pIReZ7 

Regional: 

Espírito 

Santo 

 

13/05/2017 

Visitantes do Hopi Hari 

reclamam de prejuízos com 

compra de ingressos após 

anúncio de fechamento do 

parque 

https://glo.bo/2pJ9xN

K 

Regional: 

Campinas e 

região 
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13/05/2017 

Comerciante do ES vende coco 

por 1 centavo e 'desafia' 

concorrentes e clientes com 

promoção na praia 

https://glo.bo/2r4n7Pr 

Regional: 

Espírito 

Santo 

 

13/05/2017 

Lei da gorjeta' entra em vigor 

neste sábado e divide opiniões 

de funcionários 

https://glo.bo/2qgujoV 
Regional: São 

Paulo 
 

13/05/2017 

Previdência é transferência de 

renda de pobres para ricos', diz 

ministro do STF 

https://glo.bo/2pJbt83 Política  

13/05/2017 

Pesquisador brasileiro é 

condenado a seis anos e meio 

de prisão na Rússia 

https://glo.bo/2r4zxX

H 

Regional: 

Pernambuco 
 

13/05/2017 

Primeiro-Ministro de Portugal 

cuida de filhos de colunista de 

jornal após pedido em crônica 

https://glo.bo/2pJmlD

0 
Mundo  

13/05/2017 

Latam cobrará a partir de R$ 

30 por mala despachada; 

regras mudam dia 18 de maio 

https://glo.bo/2qeHPu

Y 
Economia 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

13/05/2017 

Carros param para ver veículo 

capotado e são atingidos por 

carreta; homem se fere 

https://glo.bo/2qEjoIu 
Regional: 

Goiás 
 

13/05/2017 

Fotógrafo reúne mães e filhos 

adotivos em ensaio: 'Amor 

delas transformou vidas' 

https://glo.bo/2qeroih 

Regional: 

Sorocaba e 

Jundiaí 

 

13/05/2017 

Juiz não pode julgar pensando 

em consequência política, diz 

Moro 

https://glo.bo/2rcOof8 Política  

13/05/2017 

Tentativa de assalto deixa três 

pessoas mortas e uma ferida 

em padaria, em GO 

https://glo.bo/2r53tTL 
Regional: 

Goiás 
 

13/05/2017 

Mega-Sena, concurso 1.930: 

ninguém acerta e prêmio 

acumula em R$ 24 milhões 

https://glo.bo/2qfqaTK Loterias  

13/05/2017 
SC tem menor taxa de 

fecundidade do país há 10 anos 
https://glo.bo/2pJFFjs 

Regional: 

Santa 

Catarina 
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13/05/2017 

Caminhão cai de ponte, e 

motorista sobrevive à queda de 

quase 30 metros no Paraná 

https://glo.bo/2qgCSA

a 

Regional: 

Campos 

Gerais e Sul 

Paraná 

 

13/05/2017 

Projeto mostra moradores do 

Rio e de Paris em meio ao lixo 

que produzem; FOTOS 

https://glo.bo/2qe6W1

2 

Regional: Rio 

de Janeiro 
 

14/05/2017 

Portugal vence concurso 

musical Eurovision com o 

cantor Salvador Sobral 

https://glo.bo/2pKgSv

D 
Música 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

14/05/2017 
Macron toma posse como 

presidente da França 

https://glo.bo/2qEICG

U 
Mundo 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

14/05/2017 

Após ataque de ransomware, 

Microsoft atualiza o Windows 

XP 

https://glo.bo/2rcN6kd 
Segurança 

Digital 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

14/05/2017 

Idosa fica presa a carro e é 

arrastada por 400 metros 

durante assalto em Serrana, SP 

https://glo.bo/2qhjdjD 

Regional: 

Ribeirão e 

Franca 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

14/05/2017 

Macron promete 'superar 

divisões' em discurso de posse 

na França 

https://glo.bo/2r5ZeH

w 
Mundo  

14/05/2017 

Como você imagina o seu 

filho? Mães deficientes visuais 

respondem e falam de 

maternidade 

https://glo.bo/2qguDp

v 

Regional: São 

Paulo 
 

14/05/2017 

Vídeo mostra tentativa de 

assalto a PM que deixou 3 

mortos em padaria de Goiás 

https://glo.bo/2qj8TaT 
Regional: 

Goiás 
 

14/05/2017 

Mulher que deu à luz 25 filhos 

fala sobre orgulho de ser mãe: 

'batalhei muito' 

https://glo.bo/2qjogQg 
Regional: 

Tocantins 
 

14/05/2017 

EUA pedem sanções mais 

fortes contra Coreia do Norte 

após lançamento de míssil 

https://glo.bo/2qgGTG

o 
Mundo  

Por France 

Presse 

14/05/2017 
Homem cai do vão livre do 

Masp e fica em estado grave 

https://glo.bo/2qFMdE

y 

Regional: São 

Paulo 
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14/05/2017 

Filho reencontra a mãe após 

reconhecê-la em reportagem 

com moradores de rua: 'Quero 

muito ajudá-la' 

https://glo.bo/2qjn6o4 

Regional: 

Sorocaba e 

Jundiaí 

 

14/05/2017 

Idosa de 81 anos realiza sonho 

radical e salta de paraquedas; 

assista 

https://glo.bo/2pyYQB

k 

Regional: 

Ribeirão e 

Franca 

 

14/05/2017 

Correios preparam 

reestruturação e podem cortar 

funcionários, diz presidente 

https://glo.bo/2qfZjrh Economia  

14/05/2017 

Maternidade no cárcere: presas 

relatam a dor de viver longe 

dos filhos e à espera da 

liberdade 

https://glo.bo/2qjyRLp 
Regional: São 

Paulo 
 

14/05/2017 

O teste caseiro para saber se 

você está dormindo menos do 

que precisa 

https://glo.bo/2qjLrKF Bem Estar  Por BBC 

14/05/2017 

Filhos contam ao G1 o melhor 

conselho que já receberam das 

mães; veja respostas 

https://glo.bo/2qgggll 
Regional: Rio 

de Janeiro 
 

14/05/2017 

Líderes mundiais condenam 

teste militar da Coreia do 

Norte 

https://glo.bo/2qGCY

UO 
Mundo  

Por Deutsche 

Welle 

14/05/2017 

Mãe faz sucesso na internet 

após vestir filha bebê com 

roupas iguais às de artistas; 

veja fotos 

https://glo.bo/2qgAaf

N 

Regional: 

Ariquemes e 

Vale do 

Jamari - Rede 

Amazônica 

 

14/05/2017 
Neto de Zagallo é baleado na 

Zona Norte do Rio 

https://glo.bo/2pMww

9H 

Regional: Rio 

de Janeiro 
 

14/05/2017 

Em 10 anos, Brasil ganha mais 

de 1 milhão de famílias 

formadas por mães solteiras 

https://glo.bo/2pytDy4 Economia  

14/05/2017 

VÍDEO: Veja como foram os 

dois dias da Hackathon Globo; 

app que cria memes venceu 

disputa 

https://glo.bo/2qGUqb

G 

Tecnologia e 

Games 
 

14/05/2017 

Casamento gay no Brasil 

completa 4 anos de 

regulamentação; leia histórias 

https://glo.bo/2rfASH

A 

Regional: 

Distrito 

Federal 
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14/05/2017 

Microsoft critica governos e 

compara ciberataque ao roubo 

de uma bomba 

https://glo.bo/2pLQG4

u 

Tecnologia e 

Games 
 

14/05/2017 

Em homenagem ao Dia das 

Mães , prefeitura de Jequié 

brinca com caso das mochilas 

'gigantes' 

https://glo.bo/2qkMKb

X 

Regional: 

Bahia 
 

14/05/2017 

Esquema grampeou telefones 

de políticos, advogados e 

jornalista em MT 

https://glo.bo/2pMOb

OI 

Regional: 

Mato Grosso 
 

14/05/2017 

Juízes usam técnica da 

Constelação para resolver 

conflitos nos tribunais 

https://glo.bo/2pMs4Z

q 
Fantástico  

15/05/2017 

Médico e gestante amenizam 

tensão do momento pré-parto 

com dueto musical em hospital 

de Olinda 

https://glo.bo/2qjwU1

c 

Regional: 

Pernambuco 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

15/05/2017 

VÍDEO: Programadores da 

Hackathon Globo contam no 

confessionário do BBB seus 

pecados nerd 

https://glo.bo/2pytQR

P 

Tecnologias e 

Games 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

15/05/2017   Segunda-feira, 15 de maio https://glo.bo/2rgB2i6 
Agenda do 

Dia 
 

15/05/2017 
Essas pessoas sabem a cor de 

que você irá gostar em 2019 

https://glo.bo/2pLRTr

z 
Economia 

Por BBC; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

15/05/2017 

Mais de 90 concursos públicos 

abertos reúnem 36,2 mil vagas 

no país 

https://glo.bo/2qmGV

uR 
Economia  

15/05/2017 

No Japão, centenas de famílias 

se reúnem e vibram com bebês 

chorando 

https://glo.bo/2qmQSb

o 
Fantástico 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

15/05/2017 

Só a medicina não teria dado 

conta de resolver', diz médico 

que atendeu menino curado 

por milagre 

https://glo.bo/2pNbsA

H 

Regional: 

Norte e 

Noroeste 

(Paraná) 

Por 

Fantástico; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 
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depois à data 

de publicação  

15/05/2017 

Pessoa maravilhosa', diz amigo 

de guitarrista de banda 

sertaneja morto em acidente 

https://glo.bo/2qn6Ke

5 

Regional: Rio 

Grande do 

Sul 

 

15/05/2017 

Moro nega pedido do MPF e 

da defesa de Lula para ouvir 

mais testemunhas na ação do 

triplex 

https://glo.bo/2qIPDqd 
Regional: 

Paraná 
 

15/05/2017 

Motorista é presa após dirigir 

embriagada e bater em cinco 

carros e uma moto no DF 

https://glo.bo/2qn0T8

C 

Distrito 

Federal 
 

15/05/2017 

Neto de Zagallo segue 

internado em observação após 

ser baleado no Rio 

https://glo.bo/2pOioN

k 

Regional: Rio 

de Janeiro 
 

15/05/2017 

Foto registra voo simultâneo 

de pássaro e surfista em 

Fernando de Noronha 

https://glo.bo/2rhN1M

5 

Regional: 

Viver 

Noronha 

 

15/05/2017 

Homem faz funcionários 

reféns em agência dos Correios 

por 4 horas na Zona Leste 

https://glo.bo/2pOVH

Zv 

Regional: São 

Paulo 
 

15/05/2017 

Sites de Tribunais brasileiros 

ficam fora do ar em dois 

estados após ciberataque 

https://glo.bo/2pNHPz

l 

Tecnologias e 

Games 
 

15/05/2017 

Agentes da Força Nacional 

começam a atuar em vias do 

RJ 

http://g1.globo.com/ri

o-de-

janeiro/noticia/reforco

-da-forca-nacional-

comeca-a-atuar-no-rj-

nesta-segunda-

feira.ghtml?utm_sourc

e=facebook&utm_me

dium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Regional: Rio 

de Janeiro 
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15/05/2017 

Prévia' do PIB do BC sobe 

1,1% no 1º trimestre e indica 

fim da recessão 

http://g1.globo.com/ec

onomia/noticia/previa-

do-pib-do-bc-sobe-11-

no-1-trimestre-e-

indica-fim-da-

recessao.ghtml?utm_s

ource=facebook&utm

_medium=social&utm

_campaign=g1 

Economia  

15/05/2017 
Temer diz que governo estuda 

ampliar faixa de isenção do IR 

http://g1.globo.com/po

litica/noticia/temer-

diz-que-governo-

estuda-ampliar-faixa-

de-isencao-do-

ir.ghtml?utm_source=f

acebook&utm_mediu

m=social&utm_campa

ign=g1 

Economia  

15/05/2017 

Eles me ajudaram a voltar', diz 

menino considerado um 

milagre dos Pastorinhos de 

Fátima 

https://glo.bo/2qJcCR

S 

Regional: 

Norte e 

Noroeste 

(Paraná) 

 

15/05/2017 

Polícia investiga 

envenenamento de família em 

almoço do Dia das Mães, no 

Grande Recife 

https://glo.bo/2qkmu3

n 

Regional: 

Pernambuco 
 

15/05/2017 
Publicitário José Zaragoza 

morre aos 86 anos em SP 
https://glo.bo/2qo4u6q 

Regional: São 

Paulo  

Compartilhad

o da página 

'SPTV, Bom 

Dia SP e G1 

SP' 

15/05/2017 

Apartamento do governador 

Pezão é assaltado no Leblon, 

Rio 

https://glo.bo/2rjzBjK 
Regional: Rio 

de Janeiro 
 

15/05/2017 

Vírus do atual surto de febre 

amarela tem mutação genética 

inédita, diz Fiocruz 

https://glo.bo/2ql4NjX Bem Estar  

15/05/2017 

O sonho dela era ter uma 

menina', diz amiga de mulher 

grávida morta em acidente no 

dia das mães 

https://glo.bo/2r8V9S

S 

Regional: 

Campinas e 

região 

 

15/05/2017 

Ciclofaixa no Morumbi é 

pintada por desconhecidos 50 

dias após Prefeitura trocar 

asfalto 

https://glo.bo/2pOfusR 
Regional: São 

Paulo 
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15/05/2017 

Nova versão de vírus 

responsável por ciberataques é 

encontrada, diz empresa 

http://g1.globo.com/te

cnologia/noticia/nova-

versao-de-virus-

responsavel-por-

ciberataques-e-

encontrada-diz-

empresa.ghtml?utm_s

ource=facebook&utm

_medium=social&utm

_campaign=g1 

Tecnologia e 

Games 
 

15/05/2017 
Na reta final, Enem 2017 tem 

3,5 milhões de inscritos 

http://g1.globo.com/ed

ucacao/enem/2017/not

icia/na-reta-final-

enem-2017-tem-34-

milhoes-de-

inscritos.ghtml?utm_s

ource=facebook&utm

_medium=social&utm

_campaign=g1 

Educação   

15/05/2017 

Fuvest altera lista de leituras 

obrigatórias para o vestibular 

2018 

http://g1.globo.com/ed

ucacao/noticia/fuvest-

altera-lista-de-leituras-

obrigatorias-para-o-

vestibular-

2018.ghtml?utm_sour

ce=facebook&utm_me

dium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Educação   

15/05/2017 

Polícia de PE monta força-

tarefa para investigar 

envenenamento de família em 

almoço do Dia das Mães 

https://glo.bo/2rjezko 
Regional: 

Pernambuco 
 

15/05/2017 

MPE pede cassação de chapa e 

inelegibilidade de Dilma por 8 

anos 

https://glo.bo/2rjheKE 
Coluna de 

Andréia Sadi 
 

15/05/2017 

Polícia Civil do DF exonera 

delegado que culpou mãe por 

estupro de criança 

https://glo.bo/2qkXl8T 

Regional: 

Distrito 

Federal 

 

15/05/2017 

Trump revelou informações 

secretas a ministro e 

embaixador da Rússia, diz 

jornal 

https://glo.bo/2pOYW

kj 
Mundo  

15/05/2017 

Grupo investigado por fraude 

em licitações forneceu carne 

vencida para merenda escolar 

na BA 

https://glo.bo/2qlkqbA 
Regional: 

Bahia 
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15/05/2017 

PF indicia Lula por corrupção 

em novo inquérito sobre 

compra de MPs 

https://glo.bo/2qlSJPt Política  

15/05/2017 

Léo Pinheiro entrega 

documentos que 

comprovariam obras em sítio 

de Atibaia e triplex no Guarujá 

https://glo.bo/2qpwM0

d 

Regional: 

Paraná 
 

15/05/2017 

Erro em letreiro de ônibus 

transforma destino em piada 

em MS 

https://glo.bo/2qoYGJ

G 

Regional: 

Mato Grosso 

do Sul 

 

15/05/2017 
  Segunda-feira, 15 de maio de 

2017 
https://glo.bo/2pQu6af 

Resumo do 

Dia 
 

15/05/2017 

37% dos políticos que 

propõem mudanças na MP do 

novo Refis podem se 

beneficiar 

https://glo.bo/2rkC5O

O 
Política  

15/05/2017 

Morte do MP3? Inventora do 

formato de música encerra 

programa de licenciamento 

https://glo.bo/2rj9fOP 
Tecnologia e 

Games 
 

16/05/2017 

Novela ‘imita’ ensaio de 

divórcio de professora do ES e 

ela comemora: 'Vai ser igual 

final de Copa' 

https://glo.bo/2qKG3

D6 

Regional: 

Espírito 

Santo 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

16/05/2017 

No festival Pint of Science, 

cientistas falam de suas 

pesquisas em bares de 22 

cidades brasileiras 

https://glo.bo/2rkN9vo 
Ciência e 

Saúde 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

16/05/2017 

Governo propõe liberar voos 

de autoridades na classe 

executiva de aviões 

https://glo.bo/2qpcAf9 Política 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

16/05/2017 

Seres humanos têm tanto 

olfato quanto os cães, revela 

estudo 

https://glo.bo/2qJeuu4 
Ciência e 

Saúde 

Por France 

Presse; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

16/05/2017 

Homem é filmado pousando de 

helicóptero para comprar 

lanche em McDonald's na 

Austrália 

https://glo.bo/2r8VV2i 
Planeta 

Bizarro 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  
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16/05/2017 

Homem é multado em R$ 195 

mil por capturar 39 tartarugas 

ameaçadas de extinção 

https://glo.bo/2qk92gh 
Regional: 

Tocantins 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

16/05/2017 

Jovem morre eletrocutado por 

fio de aspirador de pó ao lavar 

carro na PB 

https://glo.bo/2qj042T 
Regional: 

Paraíba 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

16/05/2017 

Ministro de Energia espera que 

Samarco volte a operar no 2º 

semestre 

https://glo.bo/2pOkpK

0 
Economia 

Por Reuters; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

16/05/2017 

Cientistas criam exoesqueleto 

robótico que evita quedas de 

idosos 

https://glo.bo/2qno0z

V 
Bem Estar 

Por France 

Presse; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

16/05/2017   Terça-feira, 16 de maio https://glo.bo/2rlb4up 
Agenda do 

Dia 
 

16/05/2017 

Família bota bilhete para 

explicar hábito de cachorro de 

ficar no telhado 

https://glo.bo/2pBJgV

H 

Planeta 

Bizarro 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

16/05/2017 

Jovem tem morte cerebral após 

ser atropelada pelo ex-

namorado em SP 

https://glo.bo/2qmZr7

Z 

Regional: 

Santos e 

região 

 

16/05/2017 

VÍDEO: Criatura gigante é 

encontrada na Indonésia e 

moradores tentam desvendar 

mistério 

https://glo.bo/2rlUWs

u 
Natureza  

16/05/2017 

PF faz operação em 4 estados e 

no DF para desarticular 

esquema envolvendo 

servidores do Ministério da 

Agricultura 

https://goo.gl/q5moaH Tocantins  

16/05/2017 

Polícia prende suspeito de 

estuprar alunas perto do 

campus da Universidade Rural 

https://glo.bo/2pQwsG

G 

Regional: Rio 

de Janeiro 
 

16/05/2017 

Rosario Dawson encontra 

prima de 26 anos morta em 

casa, diz site 

https://glo.bo/2qnypxe Pop e Arte  
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16/05/2017 
Anvisa inclui Cannabis sativa 

em lista de plantas medicinais 
https://glo.bo/2qnlWJI Bem Estar  

16/05/2017 

Não precisava atirar', diz 

jovem que ficou cego em briga 

de trânsito no ES 

https://glo.bo/2pQMV

ed 

Regional: 

Espírito 

Santo 

 

16/05/2017 
Brasil registra criação de 59,8 

mil empregos formais em abril 

https://glo.bo/2rmLm

Gb 
Economia  

16/05/2017 
Toyota apoia projeto de carro 

voador para 2020 
https://glo.bo/2pG7JsE Auto Esporte  

Por France 

Presse 

16/05/2017 

Prefeitura de SP sanciona lei 

que cria multa de R$ 500 para 

quem fizer xixi na rua 

https://glo.bo/2qN864

L 

Regional: São 

Paulo 
 

16/05/2017 

Gêmeas completam 100 anos e 

fazem ensaio fotográfico no 

ES; veja as fotos 

https://glo.bo/2qs2Kci 

Regional: 

Espírito 

Santo 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

16/05/2017 

Temer assina MP que amplia 

parcelamento de dívidas dos 

municípios com INSS 

http://g1.globo.com/ec

onomia/noticia/temer-

assina-mp-que-

permite-a-municipios-

parcelarem-divida-

com-inss-em-ate-200-

meses.ghtml?utm_sou

rce=facebook&utm_m

edium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Economia  

16/05/2017 

MPF denuncia ex-governador 

Sérgio Cabral e mais seis por 

corrupção na saúde do RJ 

http://g1.globo.com/ri

o-de-

janeiro/noticia/mpf-

denuncia-cabral-e-

mais-seis-por-

corrupcao-na-

saude.ghtml?utm_sour

ce=facebook&utm_me

dium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Regional: Rio 

de Janeiro 
 

16/05/2017 

Trump defende 

compartilhamento de 

informações com os russos 

https://glo.bo/2rmh9X

H 
Mundo  

16/05/2017 

Deputada denuncia secretário 

de MT à polícia por divulgar 

foto dela de camisola 

https://glo.bo/2pSVzIl 
Regional: 

Mato Grosso 
 

16/05/2017 
RJ proíbe radar de velocidade 

em 'área de risco' 

https://glo.bo/2rbWK

Hx 

Regional: Rio 

de Janeiro 
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16/05/2017 

Jovem com doença rara volta a 

andar após tratamento na 

Tailândia 

https://glo.bo/2rbXGL

Y 

Regional: 

Mato Grosso 
 

16/05/2017 

Fuvest 2018 terá prova da 1ª 

fase em novembro; veja 

calendário 

https://glo.bo/2qoBkp

S 
Educação   

16/05/2017 

Eike tem R$ 900 milhões 

bloqueados e não há como 

pagar fiança, diz advogado 

https://glo.bo/2rnfp0n 
Regional: Rio 

de Janeiro 
 

16/05/2017 

Cunhado que estrangulou 

adolescente antes de se matar 

ajudou família a procurar 

vítima, diz polícia 

https://glo.bo/2qMOxt

x 

Regional: 

Sorocaba e 

Jundiaí 

 

16/05/2017 

Ex-superintendente presa em 

operação é suspeita de usar 

propina para pagar faculdades 

de medicina, diz PF 

https://glo.bo/2qOk8v

2 

Regional: 

Tocantins 
 

16/05/2017 

Julgamento da chapa Dilma-

Temer será retomado dia 6, 

decide Gilmar Mendes 

https://glo.bo/2pRV1

mM 
Política  

16/05/2017 

Despacito' se torna 1ª música 

em espanhol desde 'Macarena' 

a chegar ao 1º lugar nos EUA 

https://glo.bo/2qOshP

M 
Música 

Por Agência 

EFE 

16/05/2017 

Jovem é preso no Aeroporto 

JK com 3,5 kg de 

'supermaconha' enfaixada no 

corpo 

https://glo.bo/2rlNbCi 

Regional: 

Distrito 

Federal 

 

16/05/2017 

Arranca a pele e esmaga os 

seus ossos', cantam policiais 

do Paraná em vídeo viral 

http://g1.globo.com/pr

/parana/noticia/arranca

-a-pele-e-esmaga-os-

seus-ossos-cantam-

policias-do-parana-

em-video-viral.ghtml 

Regional: 

Paraná  

Compartilhad

o da página 

'Paraná TV, 

Bom Dia PR 

e G1 PR' 

16/05/2017 

Menino de 4 anos é internado 

no DF para retirar bolsa de 

colostomia 

https://glo.bo/2rnANT

c 

Regional: 

Distrito 

Federal 

 

16/05/2017 

Dispositivo ajuda pacientes 

com Parkinson a interromper 

tremor das mãos 

https://glo.bo/2qppFac Bem Estar  
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16/05/2017 

Idosa arrastada de carro por 

400 metros durante assalto 

morre em Ribeirão Preto 

https://glo.bo/2pHUC

XZ 

Regional: 

Ribeirão e 

Franca 

 

16/05/2017 

Quase metade dos americanos 

querem impeachment de 

Trump, aponta pesquisa 

https://glo.bo/2qtqcG8 Mundo 
Por Agência 

EFE 

16/05/2017 

Garis do Rio driblam 

preconceito com bom humor: 

'A gente trabalha com lixo, 

mas anda cheirosinho' 

https://glo.bo/2rlK7Xs 
Regional: Rio 

de Janeiro 

Compartilhad

o da página 

'RJTV, Bom 

Dia Rio e G1 

Rio' 

16/05/2017 

Suspeito de atirar e atropelar a 

ex-namorada se apresenta à 

polícia e é preso em Franca 

https://glo.bo/2roig8m 

Regional: 

Ribeirão e 

Franca 

 

16/05/2017 
  Terça-feira, 16 de maio de 

2017 

https://glo.bo/2rdCqW

5 

Resumo do 

Dia 
 

16/05/2017 

Tribunal Regional Federal 

derruba decisão que suspendeu 

atividades do Instituto Lula 

https://glo.bo/2qpLSE

w 
Política  

16/05/2017 

Fiquei seis anos sem ver meu 

pai e o reencontrei... na 

cracolândia' 

https://glo.bo/2rnw4Rs 
Regional: São 

Paulo  
Por BBC 

16/05/2017 
Virada Cultural de SP 2017: 

veja a programação 
https://glo.bo/2qpfKS3 

Regional: São 

Paulo 
 

16/05/2017 
Instagram introduz máscaras e 

função 'rebobinar' no Stories 

https://glo.bo/2pRkEE

o 

Tecnologia e 

Games 
 

16/05/2017 

Relatório aponta que há 71 

presos desaparecidos e número 

de mortos em Alcaçuz pode se 

aproximar de 100 

https://glo.bo/2qrTrZ

M 

Regional: Rio 

Grande do 

Norte 

 

17/05/2017 

Selton Mello e Seu Jorge 

contracenam em 1º trailer de 

'Soundtrack' 

https://glo.bo/2pStwc

O 
Cinema 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

17/05/2017 

Youtubers de sensações 

prometem 'soninho' e 'cócegas 

no cérebro' dos seguidores 

https://glo.bo/2qnRAX

D 

Tecnologia e 

Games 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  
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17/05/2017 

Remota e desabitada, ilha no 

Pacífico tem a maior 

concentração de lixo plástico 

do mundo 

https://glo.bo/2rnMQz

B 
Natureza 

Por BBC; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

17/05/2017 

Asteroide que dizimou 

dinossauros ‘não poderia ter 

caído em pior lugar' 

https://glo.bo/2qNb9tZ Natureza 

Por BBC; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

17/05/2017 

Aumento nos roubos nas 

estradas do RJ obriga 

caminhoneiros a usarem guias 

https://glo.bo/2qoo6td 
Regional: Rio 

de Janeiro 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

17/05/2017 

Marido surpreende noiva 

grávida ao revelar sexo do 

bebê durante o casamento 

https://glo.bo/2pQPfS

d 

Regional: 

Ribeirão e 

Franca 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

17/05/2017   Quarta-feira, 17 de maio 
https://glo.bo/2qPPSz

U 

Agenda do 

Dia 
 

17/05/2017 

Aluna de escola pública 

inventa monitor cardíaco para 

sonâmbulos 

https://glo.bo/2qpjpiR 
Educação 

[Por BBC] 

Por BBC; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

17/05/2017 

Os oito processos contra 

Cabral: Veja do que é acusado 

o ex-governador do RJ 

https://glo.bo/2pJCpJR 
Regional: Rio 

de Janeiro 

Compartilhad

o da página 

'RJTV, Bom 

Dia Rio e G1 

Rio' 

17/05/2017 

Prazo para que Eike pague 

fiança para não voltar a cadeia 

termina esta quarta 

https://glo.bo/2pTvlW

I 

Regional: Rio 

de Janeiro 

Compartilhad

o da página 

'RJTV, Bom 

Dia Rio e G1 

Rio' 

17/05/2017 

Quem é o surfista de 22 anos 

que freou, do computador de 

seu quarto, o ciberataque 

mundial? 

https://glo.bo/2qQx7w

6 

Tecnologia e 

Games  

Por 

Associated 

Press 

17/05/2017 

Criminosos roubam carro com 

criança dentro na Zona Oeste 

do Rio 

https://glo.bo/2qrIz0i 
Regional: Rio 

de Janeiro  

Por Bom Dia 

Rio 

17/05/2017 
Par de diamantes azul e rosa é 

leiloado por US$ 57 milhões 
https://glo.bo/2qrIcmo Economia  

Por Agência 

EFE 
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17/05/2017 

Procuradores apresentam 

documentos que mostram mais 

de 20 reuniões entre Lula e 

Petrobras 

https://glo.bo/2pKVSJ

Z 

Regional: 

Paraná 
 

17/05/2017 

Novo ciberataque em grande 

escala afeta computadores 

nesta quarta, dizem 

especialistas 

https://glo.bo/2reSRB

A 

Tecnologia e 

Games 

Por France 

Presse 

17/05/2017 

Putin diz estar 'disposto a 

fornecer gravação' de conversa 

Trump-Lavrov 

https://glo.bo/2rq7NcF Mundo 
Por France 

Presse 

17/05/2017 

Novo Fiat Argo aparece por 

completo pela 1ª vez; veja e 

vote 

https://glo.bo/2pL4rV

g 
Auto Esporte  

17/05/2017 

Nestlé perde processo no 

Reino Unido pelo formato do 

Kit Kat 

https://glo.bo/2pUbSF

D 
Economia  

Por France 

Presse 

17/05/2017 
Entenda a crise entre Donald 

Trump e o FBI 

http://g1.globo.com/m

undo/noticia/entenda-

a-crise-entre-donald-

trump-e-o-

fbi.ghtml?utm_source

=facebook&utm_medi

um=social&utm_camp

aign=g1 

Mundo  

17/05/2017 

Menos de 40% dos brasileiros 

dizem praticar esporte ou 

atividade física; futebol e 

caminhada lideram práticas 

http://g1.globo.com/be

mestar/noticia/menos-

de-40-dos-brasileiros-

dizem-praticar-

esporte-ou-atividade-

fisica-futebol-e-

caminhada-lideram-

praticas.ghtml?utm_so

urce=facebook&utm_

medium=social&utm_

campaign=g1 

Bem Estar  

17/05/2017 

A dois dias do fim do prazo, 

Enem 2017 recebeu metade 

das inscrições de 2016 

http://g1.globo.com/ed

ucacao/enem/2017/not

icia/a-dois-dias-do-

fim-do-prazo-enem-

2017-recebeu-metade-

do-numero-de-

inscricoes-de-

2016.ghtml?utm_sour

ce=facebook&utm_me

dium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Educação  
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17/05/2017 

Grande Rio confirma volta de 

Juliana Paes ao carnaval em 

2018 como rainha de bateria 

da escola 

http://g1.globo.com/ri

o-de-

janeiro/carnaval/2018/

noticia/grande-rio-

confirma-volta-de-

juliana-paes-ao-

carnaval-em-2018-

como-rainha-de-

bateria-da-

escola.ghtml?utm_sou

rce=facebook&utm_m

edium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Regional: Rio 

de Janeiro 
 

17/05/2017 

Transgêneros se unem para 

formar time de futebol e 

'família' em SP 

https://glo.bo/2rf4RTu 
Regional: São 

Paulo 
 

17/05/2017 

Mercado editorial no Brasil 

tem queda real de 5,2% em 

2016, dizem editoras 

https://glo.bo/2qRXW

3d 
Pop e Arte  

17/05/2017 
WhatsApp apresenta 

instabilidade, relatam usuários 

https://glo.bo/2pLC6O

x 

Tecnologia e 

Games 
 

17/05/2017 

Mulher na PB denuncia 

agressão de ex-companheiro e 

delegado pergunta se 'não foi o 

guarda-roupa' 

https://glo.bo/2pLIKE

A 

Regional: 

Paraíba 
 

17/05/2017 

Facebook começa a esconder 

links que possam ser 'caça-

clique' 

https://glo.bo/2qsh2e

M 

Tecnologia e 

Games 
 

17/05/2017 

ONS descarta risco de 

desabastecimento, mas afirma 

que conta de luz ficará mais 

cara 

https://glo.bo/2qsrsuT Economia  

17/05/2017 

Ministro diz ser contra 

terceirização de professores e a 

favor da aposentadoria 

especial 

https://glo.bo/2rrV2yl Educação  

17/05/2017 

Foto mostra Lula e ex-

presidente da OAS em sítio em 

Atibaia, diz PF 

https://glo.bo/2qtCWy

C 

Regional: 

Paraná 
 

17/05/2017 

Cão fiel abraça dono após 

acidente na Argentina e 

conquista internet 

https://glo.bo/2qwU7g

P 
Mundo  
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17/05/2017 

Cientistas descobrem mutação 

que pode ter acelerado 

propagação da zika pelo 

mundo 

http://g1.globo.com/ci

encia-e-

saude/noticia/cientista

s-descobrem-mutacao-

que-pode-ter-

acelerado-propagacao-

da-zika-pelo-

mundo.ghtml?utm_so

urce=facebook&utm_

medium=social&utm_

campaign=g1 

Ciência e 

Saúde 
 

17/05/2017 

Google apresenta Android O, 

novo sistema para 

smartphones; veja o que muda 

http://g1.globo.com/te

cnologia/noticia/googl

e-apresenta-android-o-

novo-sistema-para-

smartphones-veja-o-

que-

muda.ghtml?utm_sour

ce=facebook&utm_me

dium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Tecnologia e 

Games 
 

17/05/2017 

Bêbado que tentou entrar em 

apartamento errado deixa 

'cervejas do perdão' no Canadá 

http://g1.globo.com/pl

aneta-

bizarro/noticia/bebado

-que-tentou-entrar-em-

apartamento-errado-

deixa-cervejas-do-

perdao-no-

canada.ghtml?utm_so

urce=facebook&utm_

medium=social&utm_

campaign=g1 

Planeta 

Bizarro 
 

17/05/2017 

Só em 6 dias de 2017 nenhuma 

escola municipal do Rio 

fechou por tiroteios 

https://glo.bo/2pLSG0

D 

Regional: Rio 

de Janeiro 
 

17/05/2017 

Carros mais vendidos do Brasil 

têm menos itens de segurança 

do que nos EUA e Europa 

https://glo.bo/2qrdRU

F 
Auto Esporte 

 

Compartilhad

o da página 

'AutoEsporte' 

17/05/2017 

Macron anuncia governo 

composto por políticos 

veteranos e rostos novos 

https://glo.bo/2pViVO

6 
Mundo 

Por France 

Presse 

17/05/2017 

Polícia prende jovem suspeito 

da morte de idosa arrastada de 

carro em Serrana, SP 

https://glo.bo/2rsrdhI 

Regional: 

Ribeirão e 

Franca 
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17/05/2017 

Dono da JBS gravou Temer 

dando aval para comprar 

silêncio de Cunha, diz jornal 

https://glo.bo/2qt8pk8 Política  

17/05/2017 

Rodrigo Maia encerra sessão 

da Câmara minutos após 

notícia sobre áudio de Temer 

https://glo.bo/2qTi7ha Política  

17/05/2017 

Dono da JBS gravou Aécio 

Neves pedindo R$ 2 milhões, 

diz jornal; senador nega 

https://glo.bo/2rsFbiK Política  

17/05/2017 

Temer se fecha com assessores 

no Palácio do Planalto após 

revelação de áudio 

https://glo.bo/2pY3a8

C 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

17/05/2017 

Temer esteve com empresário, 

mas 'jamais' tentou evitar 

delação, diz Planalto 

https://glo.bo/2rt4WR

8 
Política  

17/05/2017 

Grupo faz ato em frente ao 

Planalto após revelação de 

denúncias contra Temer 

https://glo.bo/2pYaKQ

r 

Regional: 

Distrito 

Federal 

 

17/05/2017 
  Quarta-feira, 17 de maio de 

2017 

https://glo.bo/2rsNxX

Q 

Resumo do 

Dia 
 

17/05/2017 Temer não cogita renunciar 
https://glo.bo/2qtpMk

x 

Coluna de 

Andréia Sadi 
 

17/05/2017 

Dono da JBS negociava 

propina para o PT com 

Mantega, diz jornal 

https://glo.bo/2pXTue

0 
Política  

18/05/2017 

Google Lens é inteligência 

artificial que permite a câmera 

ler e interpretar o que estiver 

vendo 

https://glo.bo/2pLOCx

F 

Tecnologia e 

Games 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

18/05/2017 

PM diz que gastou R$ 110 mil 

no esquema de segurança para 

o interrogatório de Lula em 

Curitiba 

https://glo.bo/2qxHpO

M 

Regional: 

Paraná 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

18/05/2017 

Paramore une letras 

pessimistas e pop colorido em 

melhor disco da carreira; G1 

ouviu 

https://glo.bo/2qw6Dg

m 
Música 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

18/05/2017 

Dormir menos deixa pessoas 

menos atraentes, indica 

pesquis 

https://glo.bo/2rfyBQv Bem Estar 

Por BBC; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 
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depois à data 

de publicação  

18/05/2017 

Menores são encaminhados 

para internação após se 

entregarem por suspeita de 

estupro coletivo 

https://glo.bo/2rsoOUj 
Regional: Rio 

de Janeiro 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

18/05/2017 

Miley Cyrus diz se arrepender 

de 'Wrecking ball': 'Sempre 

serei a menina nua na bola' 

https://glo.bo/2rqKU8

X 
Música 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

18/05/2017 

Americano processa mulher 

que ficou ao celular durante 

encontro no cinema 

https://glo.bo/2pX7M

M1 

Planeta 

Bizarro 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

18/05/2017 

Bêbado que tentou entrar em 

apartamento errado deixa 

'cervejas do perdão' no Canadá 

https://glo.bo/2qSdjZk 
Planeta 

Bizarro 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

18/05/2017 

Indiana centenária faz sucesso 

com canal de culinária no 

YouTube 

https://glo.bo/2pLkS3

M 
Mundo 

Por BBC; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

18/05/2017 
McDonald's é acusado de 

racismo em cidade alemã 
https://glo.bo/2qwqxI5 Economia  

Por Deutsche 

Welle; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

18/05/2017 

Maior gato do mundo' viraliza 

e espera por recorde mundial 

na Austrália 

https://glo.bo/2pUFyl

K 
Natureza 

Por BBC; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

18/05/2017 

Os 4 irmãos centenários que 

podem ajudar a desvendar o 

segredo genético da 

longevidade 

https://glo.bo/2rfnerx 
Ciência e 

Saúde 

Por BBC; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

18/05/2017   Quinta-feira, 18 de maio 
https://glo.bo/2qu6Di

N 

Agenda do 

Dia 
 

18/05/2017 

Santana diz que cancelou 

passagem para o Brasil após 

alerta de Dilma sobre prisão 

https://glo.bo/2rfghqD Política 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  
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18/05/2017 

Chris Cornell, vocalista do 

Soundgarden e do Audioslave, 

morre aos 52 anos 

https://glo.bo/2qvRO

ML 
Música  

18/05/2017 
O que é o golpe das cores do 

WhatsApp e como evitá-lo 
https://glo.bo/2rsnBwl 

Tecnologia e 

Games 

Por BBC; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

18/05/2017 

PF e MPF cumprem mandados 

em endereços ligados a Aécio 

Neves no Rio 

https://glo.bo/2quAZlf 
Regional: Rio 

de Janeiro 
 

18/05/2017 

Após delação, procurador é 

preso e PF cumpre mandados 

na sede do TSE 

https://glo.bo/2qUPhg

q 

Regional: 

Distrito 

Federal 

 

18/05/2017 
Fachin manda afastar Aécio 

das funções de senador 

https://glo.bo/2pOcwI

S 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

18/05/2017 
Irmã do senador Aécio Neves 

é presa pela Polícia Federal 

https://glo.bo/2pWB7

Hr 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

18/05/2017 

Morador de rua é morto por 

guarda municipal de Campinas 

durante abordagem 

https://glo.bo/2qVg38l 

Regional: 

Campinas e 

região 

 

18/05/2017 Mercados abrem em pânico https://glo.bo/2pOzJuk 
Coluna de 

Thais Herédia 
 

18/05/2017 

Sob pressão de aliados, Temer 

cancela agenda oficial desta 

quinta 

https://glo.bo/2riwZFo Política  

18/05/2017 

Após ter pregão interrompido, 

Bovespa retoma atividade e 

opera em forte queda 

https://glo.bo/2rv61rE Economia  

18/05/2017 

Caso Araceli completa 44 anos 

e mistério sobre a morte 

permanece no ES 

https://glo.bo/2qAgY

Yw 

Regional: 

Espírito 

Santo 

 

18/05/2017 

Dólar dispara e chega a R$ 

3,43, após denúncias 

envolvendo Temer; BC 

interfere 

https://glo.bo/2rigj0N Economia  

18/05/2017 

Fachin negou pedido de prisão 

e não levará caso de Aécio ao 

plenário 

https://glo.bo/2pPuqe7 Política  
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18/05/2017 

Fachin homologa delação de 

donos da JBS; conteúdo 

permanece sob sigilo 

http://g1.globo.com/po

litica/operacao-lava-

jato/noticia/fachin-

homologa-delacao-de-

donos-da-

jbs.ghtml?utm_source

=facebook&utm_medi

um=social&utm_camp

aign=g1 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

18/05/2017 

Delatores da JBS relataram às 

autoridades que receberam 

ameaças de morte 

https://glo.bo/2qwjd15 Mundo  

18/05/2017 

Carro em alta velocidade 

atinge pedestres na Times 

Square e deixa um morto 

https://glo.bo/2rvwnJd Mundo  

18/05/2017 

Sem parâmetros, casas de 

câmbio vendem dólar turismo 

por até R$ 4 

https://glo.bo/2riZMJZ Economia  

18/05/2017 
Aécio Neves é afastado do 

Senado por ordem de Fachin 
https://glo.bo/2rvRLin Política  

18/05/2017 

Fachin autoriza abertura de 

inquérito para investigar 

Michel Temer 

https://glo.bo/2rvKlLb 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

18/05/2017 

WhatsApp agora permite fixar 

conversas no topo da lista de 

mensagens 

http://g1.globo.com/te

cnologia/noticia/whats

app-agora-permite-

fixar-conversas-no-

topo-da-lista-de-

mensagens.ghtml?utm

_source=facebook&ut

m_medium=social&ut

m_campaign=g1 

Tecnologia e 

Games 
 

18/05/2017 

Ministro das Cidades é o 

primeiro a deixar o governo 

Temer 

https://glo.bo/2pPsUc6 

Coluna de 

Gerson 

Camarotti 

 

18/05/2017 

Chris Cornell postou 

declaração à mulher três dias 

antes de morrer: 'Você é um 

anjo' 

https://glo.bo/2q0FMq

J 
Música  

18/05/2017 

Eventual saída de Temer 

levaria a eleição indireta pelo 

Congresso, diz Constituição 

https://glo.bo/2pPfHQ

u 
Política  

18/05/2017 
Morre no Rio dono da fábrica 

do biscoito Globo 

https://glo.bo/2qWDw

90 

Regional: Rio 

de Janeiro 
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18/05/2017 

Conversa revela detalhes do 

acerto de R$ 2 milhões de 

Joesley com Aécio 

https://glo.bo/2qw9Ai

F 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

18/05/2017 

Memes no celular e nas redes 

sociais: a reação da internet à 

delação da JBS envolvendo 

Temer 

https://glo.bo/2rvT4N

d 
Política  

18/05/2017 Não renunciarei', afirma Temer https://glo.bo/2pYmfIi Política  

18/05/2017 

Dólar tem a maior alta em 18 

anos, em dia de nervosismo 

pelo cenário político 

https://glo.bo/2qXbN

VH 
Economia  

18/05/2017 

Andrea Neves, irmã do 

senador Aécio, é transferida 

para penitenciária em BH 

https://glo.bo/2qww4

A2 

Regional: 

Minas Gerais 
 

18/05/2017 

Aécio anuncia licença da 

presidência do PSDB e indica 

Jereissati para função 

http://g1.globo.com/po

litica/noticia/aecio-

anuncia-licenca-da-

presidencia-do-

psdb.ghtml?utm_sourc

e=facebook&utm_me

dium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Política  

18/05/2017 

Entenda as etapas da 

investigação contra Michel 

Temer 

http://g1.globo.com/po

litica/operacao-lava-

jato/noticia/entenda-

as-etapas-da-

investigacao-contra-

michel-

temer.ghtml?utm_sour

ce=facebook&utm_me

dium=social&utm_ca

mpaign=g1 

Política  

18/05/2017 

Motorista atropela 

manifestantes que pediam 

renúncia de Michel Temer em 

Goiânia; veja vídeo 

https://glo.bo/2qypW

HS 

Regional: 

Goiás 
 

18/05/2017 

STF envia ao Planalto 

gravações de Joesley Batista; 

ouça trecho em que Temer diz 

'tem que manter isso' 

https://glo.bo/2qwAgz

F 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

18/05/2017 

Mulher grava próprio parto 

enquanto dá à luz sozinha 

dentro de casa no DF 

https://glo.bo/2rvvfFt 

Regional: 

Distrito 

Federal 

 



 

129 
 

18/05/2017 

Empresário do goleiro Bruno é 

suspeito de matar enteado em 

Matozinhos, na Região 

Metropolitana de BH 

https://glo.bo/2qyGDT

L 

Regional: Sul 

de Minas 
 

18/05/2017 

Vou sair dessa crise mais 

rápido do que se pensa', diz 

Temer 

https://glo.bo/2pYFhP

4 

Coluna de 

Gerson 

Camarotti 

 

18/05/2017 

Protesto que pede saída de 

Temer e 'Diretas já' acaba em 

confronto entre mascarados e 

PM no Rio 

https://glo.bo/2qwZNs

M 

Regional: Rio 

de Janeiro 
 

18/05/2017 

Relator suspende calendário da 

reforma trabalhista após 'crise 

institucional' 

https://glo.bo/2rvjvU3 Política  

18/05/2017 
  Quinta-feira, 18 de maio de 

2017 
https://glo.bo/2rx02SO 

Resumo do 

Dia 
 

18/05/2017 

Morte de Chris Cornell causa 

espanto e deixa fãs do grunge 

ainda mais órfãos 

https://glo.bo/2riFKP

M 
Música  

18/05/2017 

Nova regra de bagagem da 

Latam começa a valer nesta 

quinta-feira 

https://glo.bo/2pPmdq

e 
Economia  

19/05/2017 

Equipamento misterioso cai do 

céu em zona rural de cidade da 

Bahia 

https://glo.bo/2q0bhR

P 

Regional: 

Bahia 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

19/05/2017 

Grupo fecha rua de escritório 

do PMDB para barrar saída de 

caminhão com caixas 

https://glo.bo/2qVZD

wy 

Regional: 

Distrito 

Federal 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

19/05/2017 
Morre o ex-presidente da Fox 

News Roger Ailes 

https://glo.bo/2qAgYI

6 
Mundo 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

19/05/2017 

Para Daphne Bozaski, a Benê 

de 'Malhação', novela trata 

bullying e saúde mental 'sem 

didatismo' 

https://glo.bo/2pZIqx9 Pop e Arte 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

19/05/2017 

Após delações da JBS, FHC 

defende respeito à 

Constituição e sugere até 

renúncia 

https://glo.bo/2qvL9lg Política 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  
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19/05/2017 

Ciberataques: Como não virar 

uma vítima? Siga '10 

mandamentos' 

https://glo.bo/2ruNxr2 
Tecnologia e 

Games 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

19/05/2017 

Justiça decreta prisão de 

homem que aparece em vídeo 

do WhatsApp esganando 

vítima até a morte 

https://glo.bo/2riNu4z 
Regional: São 

Paulo 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

19/05/2017   Sexta-feira, 19 de maio https://glo.bo/2rxEUvJ 
Agenda do 

Dia 
 

19/05/2017 

Garota sonha em ser bombeira 

e faz fotos de 15 anos em 

quartel de MS 

https://glo.bo/2q21J8V 

Regional: 

Mato Grosso 

do Sul 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

19/05/2017 

Veja 10 dicas da Fundação 

Estudar para alavancar sua 

carreira 

https://glo.bo/2qsOeT

E 
Economia 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

19/05/2017 

Suécia arquiva investigação 

por estupro contra fundador do 

WikiLeaks 

https://glo.bo/2qyigoQ Mundo  

19/05/2017 

Filmado recebendo mala de 

dinheiro, deputado Rocha 

Loures chega ao Brasil 

https://glo.bo/2rz0Ju2 
Regional: São 

Paulo 
 

19/05/2017 

Um ano após estupro coletivo 

na Zona Oeste do Rio, dois 

envolvidos seguem foragidos e 

delegada sofre ameaças 

https://glo.bo/2rlyMcP 
Regional: Rio 

de Janeiro 
 

19/05/2017 

Essa ideia da sociedade de que 

ninguém presta é muito 

perigosa', diz Boris Fausto 

https://glo.bo/2qyzX7

D 
Política  

19/05/2017 
Prazo para inscrição no Enem 

termina nesta sexta-feira 

https://glo.bo/2pSL2B

Q 
Educação  

19/05/2017 

Em conversa com Temer, dono 

da JBS relata obstrução à 

Justiça e suborno de 

procuradores 

https://glo.bo/2pSwN

Nn 
Política  
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19/05/2017 

Joaquim Barbosa diz que 'não 

há outra saída' a não ser 

renúncia de Temer 

https://glo.bo/2q0f8iV Política  

19/05/2017 

Marido de atropelada em ato 

desabafa sobre motorista: 'Ia 

matar minha mulher' 

https://glo.bo/2qZxXX

o 

Regional: 

Goiás 
 

19/05/2017 

Guerra' de lances leva pintura 

de Basquiat ao recorde de US 

$ 110,5 milhões em leilão 

https://glo.bo/2q0nabl Pop e Arte  

19/05/2017 

Fitch mantém Brasil abaixo do 

grau de investimento e 

reafirma perspectiva negativa 

http://g1.globo.com/ec

onomia/noticia/fitch-

mantem-brasil-abaixo-

do-grau-de-

investimento-e-

reafirma-perspectiva-

negativa.ghtml?utm_s

ource=facebook&utm

_medium=social&utm

_campaign=g1 

Economia  

19/05/2017 

Papéis da Petrobras e Vale 

sobem no pré-mercado após 

forte queda da véspera 

http://g1.globo.com/ec

onomia/mercados/noti

cia/adrs-brasileiras-

sobem-no-exterior-

apos-forte-queda-da-

vespera.ghtml?utm_so

urce=facebook&utm_

medium=social&utm_

campaign=g1 

Economia  

19/05/2017 

STF libera conteúdo da 

delação dos donos da JBS; 

veja principais pontos 

https://glo.bo/2qz4OB

6 
Política  

19/05/2017 

PGR vê 'anuência' de Temer 

para propina paga todo mês a 

Eduardo Cunha 

https://glo.bo/2qBvNf

P 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

19/05/2017 

Temer e Aécio agiam juntos 

para impedir avanço da Lava 

Jato, diz Janot 

https://glo.bo/2rzUJR

T 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

19/05/2017 

Delação da JBS: veja os 

VÍDEOS e os principais 

pontos dos depoimentos 

https://glo.bo/2rmmNf

d 
Política  
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19/05/2017 

CVM abre 3 processos em 

uma semana para investigar 

JBS 

https://glo.bo/2rzKsoX Economia  

19/05/2017 

Mulher de Aécio fez vídeo 

xingando povo brasileiro? Não 

é verdade! 

https://glo.bo/2q4c0R

Z 
É ou não é?  

19/05/2017 

Dono da JBS diz que deu R$ 

30 milhões para Cunha 

comprar apoio de deputados na 

eleição da Câmara 

https://glo.bo/2q4c0R

Z 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

19/05/2017 

Jovem estrábica atira em rival, 

mas mata cliente por engano 

em bar de Goiânia, diz 

delegado 

https://glo.bo/2rzCf55 
Regional: 

Goiás 
 

19/05/2017 

Cunha recebeu R$ 5 milhões 

em propina depois que foi 

preso, diz delator 

http://g1.globo.com/po

litica/operacao-lava-

jato/noticia/cunha-

recebeu-r-5-milhoes-

em-propina-depois-

que-foi-preso-diz-

delator.ghtml 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

19/05/2017 

JBS admite que comprou dólar 

nos últimos dias e disse 

atuação no câmbio visava a 

'proteção financeira' 

https://glo.bo/2qBZbm

7 
Economia  

19/05/2017 

Aliados racham sobre renúncia 

e querem que Loures assuma 

culpa 

https://glo.bo/2qC3PA

i 

Coluna de 

Andréia Sadi 
 

19/05/2017 

Imagens de câmera de 

segurança mostram 

atropelamento na Times 

Square 

https://glo.bo/2q4Q2O

O 
Mundo  

19/05/2017 

Dono da JBS diz ter 

transferido US$ 150 milhões 

no exterior para campanhas de 

Lula e Dilma 

https://glo.bo/2q4oo4L Política  

19/05/2017 

Delator diz que ouviu de 

Temer que presidente poderia 

auxiliar Cunha no STF 

http://g1.globo.com/po

litica/operacao-lava-

jato/noticia/delator-

diz-que-ouviu-de-

temer-que-presidente-

poderia-auxiliar-

cunha-no-stf.ghtml 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 
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19/05/2017 

A poucas horas do fim do 

prazo, Enem 2017 chega a 6,5 

milhões de inscritos 

http://g1.globo.com/ed

ucacao/enem/2017/not

icia/a-poucas-horas-

do-fim-do-prazo-

enem-2017-chega-a-

65-milhoes-de-

inscritos.ghtml 

Educação  

19/05/2017 
Árvore cai e esmaga carros na 

região central de São Paulo 
https://glo.bo/2q1elhv 

Regional: São 

Paulo 
 

19/05/2017 
Kid Vinil morre em São Paulo 

aos 62 anos 
https://glo.bo/2qAjboP 

Regional: São 

Paulo 
 

19/05/2017 

Delator diz que Temer recebeu 

R$ 15 milhões e 'guardou 1 

milhão no bolso' 

https://glo.bo/2rmOK6

w 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

19/05/2017 

Criança de 2 anos se perde em 

MT, some por 15 horas e é 

encontrada em milharal 

https://glo.bo/2pTMov

U 

Regional: 

Mato Grosso 
 

19/05/2017 

Advogado pede ao Supremo 

para derrubar inquérito que 

investiga Temer 

https://glo.bo/2rAL7al 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

19/05/2017 
Macaco obeso resgatado é 

submetido a dieta na Tailândia 
https://glo.bo/2rz0Sh9 Natureza  

19/05/2017 

PF prende dois suspeitos e 

apreende arma escondida em 

falso livro em ação em Porto 

Alegre 

https://glo.bo/2qyZIV

k 

Regional: Rio 

Grande do 

Sul 

 

19/05/2017 
   Sexta-feira, 19 de maio de 

2017 

https://glo.bo/2q5vAx

g 

Resumo do 

Dia 
 

19/05/2017 

Vírus da zika pode ser usado 

no tratamento de tumor 

cerebral, afirmam 

pesquisadores 

https://glo.bo/2rA2Du

P 
Bem Estar Por BBC 

19/05/2017 

Kid Vinil foi de 'Boy' a VJ em 

quase 40 anos de carreira; veja 

trajetória 

https://glo.bo/2rAfUU

X 
Música  

20/05/2017 

Gatinhos sobrevivem a viagem 

de 1.600 km entre Polônia e 

Inglaterra 

https://glo.bo/2pUD8a

Z 

Planeta 

Bizarro 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

20/05/2017 

Google quer levar tecnologia 

de 'Pokémon Go' para salas de 

aula 

https://glo.bo/2qD86n

6 

Tecnologia e 

Games 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 



 

134 
 

depois à data 

de publicação  

20/05/2017 
Itália e Líbia resgatam 2.900 

imigrantes no Mediterrâneo 

https://glo.bo/2q0LOb

O 
Mundo 

Por France 

Presse; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

20/05/2017 

Charlie Hunnam fala de 

maldição de 'Rei Arthur' e 

critica críticos: 'Vivem uma 

vida patética e rasa' 

https://glo.bo/2q5fmE

q 
Cinema 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

20/05/2017 

Cientistas de programa 

balístico são recebidos como 

heróis em Pyongyang 

https://glo.bo/2qyPKm

V 
Mundo 

Por France 

Presse; 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

20/05/2017 

As mortes precoces do grunge: 

Chris Cornell aumenta lista de 

tragédias do estilo 

https://glo.bo/2rAMw

ha 
Música 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

20/05/2017 

Aedes consegue transmitir 

zika, dengue e chikungunya na 

mesma picada, diz estudo 

https://glo.bo/2rlFJL2 Bem Estar 

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

20/05/2017 

Astrônomos da USP 

descobrem por que região do 

Sol é habitável em nossa 

galáxia 

https://glo.bo/2q3sPga 
Ciência e 

Saúde  

Compartilhad

o no dia 

seguinte ou 

depois à data 

de publicação  

20/05/2017 

Estudantes do Rio participam 

de competição de drones em 

MG 

https://glo.bo/2roiK1Z 
Regional: Rio 

de Janeiro 
 

20/05/2017 

Enfermeira faz exposição com 

books fotográficos de grávidas 

carentes 

https://glo.bo/2rCc6Tc 
Regional: 

Goiás 
 

20/05/2017 

Trump desembarca em Riad na 

sua primeira viagem 

internacional 

https://glo.bo/2roaH5p Mundo  

20/05/2017 

Homem é preso após estuprar 

enteada menor de idade por 

seis anos 

https://glo.bo/2pWcei

Y 

Regional: 

Santos e 

região 
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20/05/2017 

Uso crônico de remédio 

ingerido por Chris Cornell 

pode facilitar impulsos 

suicidas, explica psiquiatra 

https://glo.bo/2qI09uN Bem Estar  

20/05/2017 

Cantor e apresentador Kid 

Vinil é velado na Assembleia 

Legislativa de SP 

https://glo.bo/2rClXb

m 

Regional: São 

Paulo 
 

20/05/2017 

Delações da JBS podem gerar 

novos inquéritos em 5 estados 

e no DF 

https://glo.bo/2qI1cuS 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

20/05/2017 

Estudante agredido em 

protesto tem alta após segunda 

cirurgia em Goiânia 

https://glo.bo/2rCyjPZ 
Regional: 

Goiás 
 

20/05/2017 

Irmã de Kate, Pippa Middleton 

se casa na Inglaterra, e 

príncipes George e Charlotte 

roubam a cena 

https://glo.bo/2rCvGO

U 
Mundo  

20/05/2017 

Polícia Civil apura possível 

cárcere privado de transexual 

no RJ 

https://glo.bo/2qIs91t 
Regional: Rio 

de Janeiro 
 

20/05/2017 

Casal abandona 'vida 

confortável' e realiza sonho ao 

iniciar volta ao mundo em um 

veleiro 

https://glo.bo/2rnS1T

m 

Regional: 

Santos e 

região 

 

20/05/2017 

Coala pode desaparecer de 

algumas paisagens da 

Austrália, diz estudo 

https://glo.bo/2r2QfX

G 
Natureza  

Por Agência 

EFE 

20/05/2017 

PSB anuncia oposição ao 

governo Michel Temer e passa 

a defender renúncia 

https://glo.bo/2pWx1

mF 
Política  

20/05/2017 

Temer diz que segue na 

Presidência e pede suspensão 

do inquérito que o investiga 

https://glo.bo/2rDIynb Política  

20/05/2017 

O segredo para reduzirmos a 

ansiedade antes de fazermos 

algo importante 

https://glo.bo/2qBYaK

k 
Bem Estar Por BBC 

20/05/2017 
Adolescente que desapareceu 

em Botafogo é encontrada 

https://glo.bo/2qIVRn

0 

Regional: Rio 

de Janeiro 
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20/05/2017 
Imagens mostram Joesley 

Batista deixando o Brasil 

https://glo.bo/2qFoMu

q 
Política  

20/05/2017 

Corpo encontrado no rio Tietê 

é o de jovem estrangulada pelo 

cunhado em Itu 

https://glo.bo/2r4jxp6 

Regional: 

Sorocaba e 

Jundiaí 

 

20/05/2017 

Não estou em silêncio', diz 

Cunha em carta divulgada por 

advogado 

https://glo.bo/2qCckuI 
Regional: 

Paraná 
 

20/05/2017 

Cachorro da raça dachshund 

pratica voo livre com 

parapente em Alagoas 

https://glo.bo/2pXmw

2r 

Regional: 

Alagoas 
 

20/05/2017 

Janot defende continuidade de 

inquérito para investigar 

Temer 

https://glo.bo/2qJpKU

d 
Política  

20/05/2017 

Fachin decide levar ao plenário 

do STF pedido de Temer para 

suspender inquérito 

https://glo.bo/2r4yK9

N 

Operação 

Lava-Jato - 

Política 

 

20/05/2017 

Mega-sena, concurso 1.932: 

ninguém acerta e prêmio 

acumula em R$ 34 mi 

https://glo.bo/2rpw1H

J 
Loterias  

20/05/2017 

Tentativa de assalto termina 

em tiroteio em Botafogo, na 

Zona Sul do Rio 

https://glo.bo/2rEQGU

i 

Regional: Rio 

de Janeiro 
 

20/05/2017 

Jovem saca R$ 4,2 mil de 

FGTS e perde tudo ao cair no 

golpe da falsa recompensa, em 

RO 

https://glo.bo/2pX6N

QY 

Regional: 

Cacoal e 

Zona da Mata 

(Rede 

Amazônica) 

 

20/05/2017 

Rich Buckler, cartunista de 

'Quarteto Fantástico', morre 

aos 68 anos 

https://glo.bo/2pXhK5

8 
Pop e Arte  




