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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende analisar o engajamento dos usuários e espectadores 

do ―Repórter Brasil‖, da TV Brasil, e do ―Jornal Cultura‖, da TV Cultura, pela página 

oficial do Facebook de cada telejornal e investigar se os comentários dos usuários 

podem modificar e influenciar os conteúdos dos programas. A proposta é realizar 

uma pesquisa qualitativa e quantitativa, através da Análise de Conteúdo (BARDIN, 

1977), a partir dos dados coletados de 26 a 30 de agosto e de 25 a 29 de novembro 

de 2019. Os canais da pesquisa são estatais e estão inseridos no cenário de 

convergência digital, além de levar em consideração certa atuação das emissoras 

públicas estrangeiras. 

 

Palavras-chave: Comunicação; Engajamento; Redes sociais; Telejornalismo; 

Canais estatais. 

 

 

ABSTRACT 

 

The current work has been initiated with one purpose in mind that is to link 

preliminary research to real-world news media content, with a view to connecting the 

audience´s participation on social media to Tv News and the Public Tv Broadcasting, 

ensuring the outpts are discoverable. Such thing has been done aiming specifically 

two majors public Tv channels in Brazil, the "Repórter Brasil" and the "Jornal da 

Cultura" and their online content-taking in consideration also the impact the foreign 

media has on them. To accomplish this task, this paper focuses its analysis on how 

users and viewers participate in the news and the world of open communication while 

watching those news programmes available to view online via Facebook. The 

ultimate goal has been to scrutinize such public involvement, their comments and 

discussions, on the events and how internet-based spectators could determine the 

outcome of what´s on news for both local broadcast channels. In order to do that, the 

current research takes off making use of a categorical approach based on the 

quantitative and qualitative content analysis, according to Bardin´s perspective 

(BARDIN, 1977), using data sources from samples set to two periods from the same 



 
 

year (2019). The first sample focused its attention to the data available from 26th 

August to 30th August 2019, and the second from 25th November to 29th November 

2019.  

 

Key-terms: Communication; Media Participation; Social Media News; Tv News; 

Public Tv Broadcasting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Repórter Brasil (26/08) ........................................................................... 102 

Figura 2 - Repórter Brasil (27/08) ............................................................................ 102 

Figura 3 – Repórter Brasil (28/08) ........................................................................... 103 

Figura 4 – Jornal da Cultura (26/08) ........................................................................ 103 

Figura 5 – Jornal da Cultura (28/08) ........................................................................ 104 

Figura 6 – Jornal da Cultura (29/08) ........................................................................ 104 

Figura 7 – Repórter Brasil (30/08) ........................................................................... 105 

Figura 8 – Jornal da Cultura (25/11) ........................................................................ 105 

Figura 9 – Jornal da Cultura (27/11) ........................................................................ 106 

Figura 10 - Jornal da Cultura (29/11) ...................................................................... 106 



 
 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Editorias do Repórter Brasil (26/08) ....................................................... 73 

Quadro 2 - Editorias do Jornal da Cultura (26/08) ..................................................... 74 

Quadro 3 - Editorias do Repórter Brasil (27/08) ........................................................ 76 

Quadro 4 - Editorias do Jornal da Cultura (27/08) ..................................................... 77 

Quadro 5 - Editorias do Repórter Brasil (28/08) ........................................................ 79 

Quadro 6 - Editorias do Jornal da Cultura (28/08) ..................................................... 81 

Quadro 7 - Editorias do Repórter Brasil (29/08) ........................................................ 82 

Quadro 8 - Editorias do Jornal da Cultura (29/08) ..................................................... 83 

Quadro 9 - Editorias do Repórter Brasil (30/08) ........................................................ 84 

Quadro 10 - Editorias do Jornal da Cultura (30/08) ................................................... 86 

Quadro 11 - Editorias do Repórter Brasil (25/11) ...................................................... 87 

Quadro 12 - Editorias do Jornal da Cultura (25/11) ................................................... 88 

Quadro 13 - Editorias do Repórter Brasil (26/11) ...................................................... 89 

Quadro 14 - Editorias do Jornal da Cultura (26/11) ................................................... 91 

Quadro 15 - Editorias do Repórter Brasil (27/11) ...................................................... 92 

Quadro 16 - Editorias do Jornal da Cultura (27/11) ................................................... 94 

Quadro 17 - Editorias do Repórter Brasil (28/11) ...................................................... 95 

Quadro 18 - Editorias do Jornal da Cultura (28/11) ................................................... 97 

Quadro 19 - Editorias do Repórter Brasil (29/11) ...................................................... 99 

Quadro 20 - Editorias do Jornal da Cultura (29/11) ................................................. 100 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Contagem das editorias (Última semana de agosto de 2019) .................. 51 

Tabela 2 - Contagem das editorias (Última semana de novembro de 2019) ............ 52 

Tabela 3 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (26/08) ................................. 74 

Tabela 4 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (26/08) ............................. 75 

Tabela 5 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (27/08) ................................. 77 

Tabela 6 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (27/08) ............................. 78 

Tabela 7 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (28/08) ................................. 80 

Tabela 8 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (28/08) ............................. 81 

Tabela 9 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (29/08) ................................. 83 

Tabela 10 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (29/08) ........................... 84 

Tabela 11 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (30/08) ............................... 85 

Tabela 12 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (30/08) ........................... 87 

Tabela 13 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (25/11) ............................... 88 

Tabela 14 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (25/11) ........................... 89 

Tabela 15 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (26/11) ............................... 91 

Tabela 16 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (26/11) ........................... 92 

Tabela 17 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (27/11) ............................... 94 

Tabela 18 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (27/11) ........................... 95 

Tabela 19 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (28/11) ............................... 97 

Tabela 20 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (28/11) ........................... 98 

Tabela 21 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (29/11) ............................. 100 

Tabela 22 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (29/11) ......................... 101 

 



 
 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 11 

1.1 JUSTIFICATIVA .................................................................................................. 13 

 

2 O QUE A TELEVISÃO INFLUENCIA .................................................................... 15 

2.1 DA COMUNICAÇÃO AO LAÇO SOCIAL ............................................................ 16 

 

3 AS FASES DA TELEVISÃO .................................................................................. 22 

 

4 TELEVISÃO PÚBLICA .......................................................................................... 25 

4.1 PRIMÓRDIOS DA TV BRASILEIRA E OS PERÍODOS IMPORTANTES DA SUA 

HISTÓRIA.................................................................................................................. 27 

4.2 ENTENDIMENTO DA TV PÚBLICA NA EXPERIÊNCIA ESTRANGEIRA.......... 29    

4.3 HISTÓRIA DA TV CULTURA E OS SEUS 40 ANOS DE GESTÃO .................... 34 

4.4 HISTÓRIA DA TV BRASIL .................................................................................. 36 

4.5 A TV E SUAS POSSIBILIDADES DE CONVERGÊNCIA MULTIMÍDIA .............. 37 

 

5 TELEVISÃO SOCIAL E INTERAÇÃO ................................................................... 40 

 

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS............................................................... 44 

6.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO .................................................................................. 44 

6.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO ................................................................................ 454 

6.3 OS TELEJORNAIS NO FACEBOOK  .................................................................. 54 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................62 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 65 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

APÊNDICE – TRATAMENTO DOS RESULTADOS TOTAL DE MANCHETES E 

EDITORIAS ............................................................................................................... 73 

 

ANEXO A – TRANSMISSÕES E POSTAGENS NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL E JORNAL DA CULTURA ....................................................................... 102 

 

ANEXO B – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 26/08 (TV BRASIL, 2019A) ................................................................ 107 

 

ANEXO C – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 26/08 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019A) ............................... 108 

 

ANEXO D – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 27/08 (TV BRASIL, 2019B) ................................................................ 111 

 

ANEXO E – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 27/08 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019B) ............................... 112 

 

ANEXO F – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 28/08 (TV BRASIL, 2019C) ................................................................ 114 

 

ANEXO G – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 28/08 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019C) ............................... 115 

 

ANEXO H – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 29/08 (TV BRASIL, 2019D) ................................................................ 116 

 

ANEXO I – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 29/08 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019D) ............................... 117 

 

ANEXO J – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 30/08 (TV BRASIL, 2019E) ................................................................ 122 

 



 
 

ANEXO K – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 30/08 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019E) ............................... 123 

 

ANEXO L – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 25/11 (TV BRASIL, 2019F) ................................................................ 152 

 

ANEXO M – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 25/11 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019F) ................................ 153 

 

ANEXO N – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 26/11 (TV BRASIL, 2019G) ................................................................ 172 

 

ANEXO O – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 26/11 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019G) ............................... 173 

 

ANEXO P – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 27/11 (TV BRASIL, 2019H) ................................................................ 177 

 

ANEXO Q – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 27/11 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019H) ............................... 178 

 

ANEXO R – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 28/11 (TV BRASIL, 2019I) ................................................................. 201 

 

ANEXO S – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 28/11 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019I) ................................. 202 

 

ANEXO T – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 29/11 (TV BRASIL, 2019J) ................................................................ 221 

 

ANEXO U – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 29/11 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019J) ................................ 222 



11 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Pesquisar é a possibilidade de revelar o que não pode ser visto pelos 

demais. Baseado nesse pensamento, este estudo irá analisar o fenômeno da 

interatividade e da participação do público dos telejornais Repórter Brasil, da TV 

Brasil, e Jornal da Cultura, da TV Cultura, nas páginas dos respectivos telejornais no 

Facebook1, para compreender se esse movimento de participação é capaz de alterar 

o conteúdo dos programas jornalísticos a partir dos comentários dos espectadores 

de cada telejornal. Os capítulos deste trabalho foram divididos em, primeiramente, 

as influências da televisão conforme as suas fases, para compreender que universo 

estamos inseridos e as possíveis mudanças tecnológicas desse meio de 

comunicação. Os capítulos seguintes são sobre a televisão pública (tomando como 

exemplos casos notórios de canais estatais no Brasil, América Latina, EUA e 

Europa), além do entendimento da televisão social2 e sua interação com as atuais 

tecnologias e, como consequência, com seu novo público. O objetivo principal desta 

pesquisa se detém a compreender como ocorre o engajamento e a participação dos 

públicos nos telejornais através do Facebook. Para este estudo, serão analisadas as 

edições da última semana de agosto e a última semana de novembro de 2019 e 

observar quais as principais editorias que têm mais comentários dos telespectadores 

do Repórter Brasil e do Jornal da Cultura. A escolha destes períodos ocorreu do 

projeto de qualificação, pois, a partir dele, foi possível escolher a última semana de   

agosto. A seguinte decisão, quanto ao período à pesquisa (o de novembro), veio 

após a qualificação, já com o corpus mais completo. 

Perceber as práticas e os modelos de trabalho das duas emissoras, além de 

identificar como o público se relaciona com o conteúdo dos programas em 

plataformas diferentes, foram os pontos mais objetivados dessa análise. Além disso, 

identificar como esta participação reflete no conteúdo dos programas estudados é de 

                                                           
1
    O sistema nasceu das mãos dos estudantes de computação da universidade de Harvard — Mark 

Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. Com o nome original de 
Facemash, seu software foi escrito por Zuckerberg, então no segundo ano dos estudos. Em 4 de 
fevereiro de 2004, Zuck relançou sua ideia com um novo site, ―The facebook‖ 
https://oglobo.globo.com/economia/a-origem-do-facebook-4934191. Acesso em 06 de maio de 
2020. 

 
2
   Televisão social é um conceito de Yvana Fechine (2017) e se refere à inserção e produção da TV 

social através da correlação entre a conversação em rede e as tecnologias interativas, resultando 
na copresença do espectador, sobre as diversas estratégias transmídia, especialmente em canais 
abertos e generalistas. 

https://oglobo.globo.com/economia/a-origem-do-facebook-4934191
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vital importância. A partir do problema de pesquisa, houve a necessidade de se 

descobrir se há efetivamente a influência nos comentários dos usuários do 

Facebook que seguem o perfil tanto do telejornal Repórter Brasil, da TV Brasil, como 

do perfil do programa Jornal da Cultura, os dois noturnos em horário nobre. Essa 

decisão foi tomada porque, caso haja a influência do público nesses telejornais, 

então, deve-se compreender como essa ação é efetivada e quais os principais 

mecanismos – tais como comentários e compartilhamento de charges, paródias, 

fotos ou vídeos, por exemplo – são utilizados pelos usuários do Facebook 

espectadores dos programas. Ademais, podemos3 pensar também quais edições 

tem mais número de visualizações. Dessa maneira, poderemos traçar como se dá a 

interação on-line do público com os programas televisivos.  

 

                                                           
3
  Neste trabalho, escolhemos a primeira pessoa do plural para não excluir a autora do raciocínio. 
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1.1 JUSTIFICATIVA  

 

Não faltam definições e conceitos referentes à televisão. Em relação a essa 

perspectiva, o estado da arte tem o papel de, além de ajudar a estruturar a produção 

acadêmica que está em construção, também consolidar o aporte teórico utilizado. 

Para esta investigação, os estudos da área televisiva contribuíram para embasar e 

apoiar a consulta de informações – conforme as palavras-chave (TV pública, redes 

sociais, telejornalismo, engajamento, Repórter Brasil e Jornal da Cultura) – que 

culminou nos trabalhos de autores que serão destacados. O período estabelecido de 

procura deste conteúdo é de 2015 a 2018. Esta escolha temporal foi feita pois, ao 

pesquisar tais palavras, houve um resultado elevado ao utilizá-las marcando a opção 

‗anos anteriores‘ na plataforma da Capes. Portanto, foram achados o total de 494 

trabalhos a partir da busca pelas palavras-chaves das teses e dissertações 

buscadas nos sites da Pós-Graduação em Comunicação Social da PUCRS, Pós-

Graduação da Fabico e no portal da Capes. Para enriquecer esta análise, foram 

utilizadas obras de autores que estudam televisão pública e que pensam nas 

possíveis contradições do universo televisivo, além dos que enfocam suas 

pesquisas em televisão comercial.  

Do total de trabalhos, quatro se destacam. O intitulado ―Televisão em 

tempos de conexão: uma análise sobre a participação e o engajamento do público 

no telejornalismo brasileiro‖ (PUCRS), da autora Paola Marcon (2018), pesquisa 

sobre televisão a partir da convergência entre mídias, relacionando com o 

engajamento e a participação, segunda tela e social TV. O trabalho intitulado ―A 

digitalização da televisão pública: um estudo do caso da multiprogramação na TV 

Cultura‖ (UNESP), de Vivianne Lindsay Cardoso (2012), o qual aborda os principais 

aspectos da televisão pública. A tese ―Munus publicum: Repórter Brasil: uma análise 

do perfil do jornalismo de uma televisão pública‖ (UFRGS), de Leonel Fernando 

Aurélio Aires (2017), que trata sobre os alcances, detalhes e limites do jornalismo 

em televisão pública e as notícias vinculadas ao telejornal Repórter Brasil. E por fim, 

o ―Novos rumos para o telejornalismo: a abordagem da notícia na segunda tela do 

Jornal da Cultura‖ (UFPB), de Elane Gomes da Silva Oliveira (2014), que estuda o 

Jornal da Cultura, telejornalismo e segunda tela. As leituras desses textos 

contribuíram para o amadurecimento das reflexões e proporcionaram saídas aos 
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múltiplos caminhos de um labirinto que a pesquisa acadêmica possibilita. Essas 

teses e dissertações auxiliaram nesta investigação, de forma a potencializar a 

pesquisa de bibliografias e os seus possíveis resultados. A pesquisa também 

resultou no entendimento das informações televisivas que fazem parte do cotidiano, 

principalmente quando a notícia reverbera para além da tela televisiva. 

Para compreender inicialmente o encantamento que a televisão causa 

quando ela é assistida, destaca-se o raciocínio do efeito de presença4, interação da 

autora Yvana Fechine (2008), além dos temas de espaço e tempo vividos com a TV. 

Também levamos em consideração que a televisão não morre e torna-se, muitas 

vezes, onipresente. A televisão está mais que presente, ao considerar a sensação 

de partilha e os laços sociais que ela proporciona, ideia explorada pelo francês 

Dominique Wolton (2004), que se refere à TV e ao rádio como um ‗laço‘ entre 

diferentes meios sociais e, muitas vezes, relacionando com a modernidade e o 

contexto atual de comunicação. 

 

                                                           
4
  Efeito de presença é um termo utilizado por Yvana Fechine (2008) para quando há algum tipo de 

conversação em rede, plataformas digitais interativas e uma estratégia de produção que explora a 
relação entre TV e internet. É quando o tempo e o espaço se tornam o mesmo local. 
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2 O QUE A TELEVISÃO INFLUENCIA 

 

Desde as mudanças no jornalismo audiovisual, contando com os conteúdos 

e formatos de notícias dos canais de informação disponíveis no YouTube, por 

exemplo, a maior parte das interações das pessoas com a mídia se dá pelas telas, 

como na televisão, computador e celular. Com base nisso, podemos observar a 

influência desse movimento na televisão. Apesar da produção sensorial já 

consolidada pelo telejornalismo e da transposição dos conteúdos da televisão para a 

web (FINGER, 2012), existe uma tendência em estabelecer novas práticas 

jornalísticas e de recepção das notícias. Uma das grandes diferenças está no 

acesso por parte do internauta, que deixa de ser apenas um espectador, como 

agente passivo, para ser um elemento ativo, participando do conteúdo e seja 

propulsor de novas informações. Conforme salienta Newton Cannito (2010, p.84), 

―não há mais sentido em separar as mídias, tudo é conteúdo digital e pode ser 

convertido em suportes diferentes; as empresas não mais se definem como 

produtoras de uma mídia, e sim como produtoras de conteúdo.‖  

Para desenvolver melhor as influências da televisão, recorda-se o 

pensamento de Marshall McLuhan (1969), filósofo da era eletrônica. Sua teoria nos 

ajuda a compreender as tecnologias como extensões do corpo e da inteligência do 

homem. Ele mostra como elas nos direcionam e expandem os contornos de nossos 

próprios seres, prolongados em tecnologias e na busca da inteligibilidade. Pensar na 

famosa ideia de McLuhan (1969) de que o meio é a mensagem e que todas as 

tecnologias são a extensão de nosso sistema físico e nervoso pode nos ajudar a 

compreender de que maneira a televisão está integrada a esse universo. A partir 

desse raciocínio, os valores ocidentais, baseados na palavra escrita, são afetados 

pelos meios elétricos, como o telefone, o rádio e a televisão. De acordo com 

Marshall McLuhan (1960), o homem se torna fascinado por qualquer extensão de si 

mesmo. Salientando conceitos de McLuhan (1969, p.38), ―o meio quente, é aquele 

que prolonga um único dos nossos sentidos e em uma alta definição [que] se refere 

a um estado de alta saturação de dados‖. Essa interação é com a televisão, de 

maneira que é utilizado mais de um sentido para assisti-la, com maior ação e 

levando menos tempo para entender sua mensagem. Já os meios frios movimentam 

inferior período para compreender os meios de comunicação como extensões dos 
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sentidos do homem. Por consequência desse movimento, um meio (o quente) acaba 

sendo engolido pelo outro (o frio). O meio reflete a cultura e o contexto de sua 

época, além de configurar e controlar a proporção e a forma das ações e das 

associações humanas, sendo agente produtor de acontecimentos. 

 Para Armand Mattelart (1999), as inovações tecnológicas são 

transformadas tanto em mercadorias, como também em redes de uma sociedade, 

que podem ser pensadas pela expressão ―tecnetrônica‖: igual a computador, mais 

TV e as telecomunicações. Tudo isso acaba transformando o mundo em um nó de 

relações interdependentes, nervosas e tensas. Além disso, podemos pensar na 

comunicação como convergente (fluxos estruturados), integrada em um processo de 

partilha de informação para uma compreensão mútua. De certa forma, Mattelart 

(1999) retoma o pensamento de McLuhan (1969) que escreve sobre a perspectiva 

desenvolvimentista das mídias a partir do constituir recursos que, junto à 

urbanização, à educação e a outras forças sociais, poderiam estimular a 

modernização econômica, social e cultural dos países subdesenvolvidos.  

Para buscar possíveis respostas sobre as inquietações centrais deste 

trabalho, serão usados conceitos de Wolton (2004) sobre comunicação na 

modernidade e laço social. Com o propósito de complementar esse pensamento, 

será utilizada a percepção de televisão e sedução de Joan Ferrés (1998, p. 35), o 

qual salienta, em sua pesquisa, sobre o efeito placebo da televisão, ―um produto 

aparentemente inócuo, produz um efeito real precisamente pela falta de consciência 

de sua não inocuidade. A experiência televisiva produz seus efeitos socializadores 

precisamente pela falta de expectativas‖.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

2.1 DA COMUNICAÇÃO AO LAÇO SOCIAL 

 

Ao longo da história, fomos capazes de realizar diversos feitos, como 

grandes invenções tecnológicas e conquistas científicas. A origem da televisão está 

dentro desse grupo de criações e ela possui um papel especial para a coletividade 

moderna, com um conceito de unidade social, em uma sociedade de massa. A 

televisão é um meio de comunicação que influencia na mudança de situações 

cotidianas, como, por exemplo, fazendo companhia ou ambientando alguma peça da 
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casa com a presença audiovisual. Além disso, ela nos choca, emociona, diverte e 

nos faz raciocinar, através do meio visual, a nossa própria vida.  

A palavra ―televisão‖ foi criada pelo acadêmico russo Constantin Perskyi 

(apud MILLER, 2009), no Congresso Internacional de Paris, em 1900. Sua 

etimologia significa ―aparato capaz de permitir a visão de longe‖. A partir do 

raciocínio do autor Toby Miller (2009, p. 11), ―a televisão sempre fez parte das 

nossas fantasias‖, principalmente quando ela está inserida em um contexto 

tecnológico. Sendo assim, ela influencia potencialmente nossa imaginação. Mais do 

que nunca, a TV tem conseguido ―conviver bem com a internet, se apropriar de seus 

recursos (...), se modificando continuamente conforme a dinâmica cultural de cada 

sociedade‖ (FRANÇA, 2009, p. 28). Há um movimento de transformação 

tecnológica. De certa maneira, existe uma cooperação entre múltiplos mercados 

midiáticos, além do fluxo de conteúdos e suportes midiáticos.  

A influência da mídia é um dos principais fatores que emoldura a sociedade 

contemporânea atualmente. Os aspectos sociais que o mundo hoje observa são 

frutos de uma permanente e constante massificação de ideias que a mídia tem 

colocado, influenciando a construção da nossa sociedade. O comportamento 

migratório da audiência ocorre na busca por experiências de entretenimento e de 

jornalismo, nesse contexto midiático. Dessa maneira, a internet é um modelo claro 

de muitos falando para muitos, refletindo a época atual. A partir daí, interpretamos 

nossa realidade e cultura. 

De acordo com Wolton (2004), existem três sentidos principais da 

comunicação: a direta, em seu sentido antropológico, referente a algo que é 

particular ao homem e que só existe junto com a sociedade; a comunicação técnica 

e sua ampliação direta, pensada a partir da comunicação à distância, mediada pelas 

tecnologias; e a comunicação social, sobre as técnicas de economia 

interdependente. Wolton (2004, p. 51) destaca sobre a dupla hélice da comunicação, 

―de um lado, a valorização do indivíduo em nome da cultura que conduz ao 

individualismo‖. E na hélice oposta, ―a condição de funcionamento das sociedades 

complexas, no contexto de uma economia mundializada‖. A comunicação é uma 

necessidade fundamental e uma característica essencial da modernidade. Remete a 

toda experiência humana, sendo um meio de entrar em contato com o outro, 

refletindo a relação ambivalente entre o eu e os outros. A comunicação pode ser 
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igual a uma comunhão, uma partilha entre as relações sociais e um laço entre 

diferentes realidades. Conforme Wolton (2004), a televisão continua sendo um dos 

laços sociais da modernidade, entre a escala coletiva somada à experiência 

individual que resulta na televisão. Para ele, 

 

A televisão é atualmente um dos principais laços sociais da sociedade 
individualizada de massa. Aliás, ela é também uma figura desse laço social. 
(...) A televisão é a única atividade compartilhada por todas as classes 
sociais e por todas as faixas etárias, estabelecendo, assim, um laço entre 
todos os meios. (WOLTON, 2004, p. 135) 

  

O conceito de Wolton (2004, p. 141) sobre a TV generalista, que ―é a mídia 

mais adaptada à heterogeneidade social da sociedade individualizada de massa‖, e 

sua tripla função de laço social, modernização e identidade nacional, reflete-se na 

relação entre esse tripé e a televisão pública, quando a TV generalista faz bem o 

seu trabalho quando ―oferece um vasto leque de programas para satisfazer o maior 

número de pessoas e deixar lugar para o público inesperado‖ (WOLTON, 2004, p. 

142) e ainda existe a possibilidade de garantir também a qualidade, mantendo o 

estatuto e o papel da TV pública. Além disso, Wolton (2004) escreve que a 

problemática da comunicação generalista traduz uma hipótese do papel das mídias 

na sociedade. Quanto mais fragmentada e fragilizada estiver a sociedade pela 

exclusão social e de hierarquias, maior será a solução da televisão generalista. 

Segundo o autor, 

 

Um sistema audiovisual equilibrado na concorrência entre público e privado 
[resulta em um] amanhã que a TV pública [estará] em uma economia global 
da comunicação, será uma condição essencial para a sobrevivência da TV 
generalista e um fator de identidade nacional. (WOLTON, 2004, p. 149) 

 

Para Wolton (2004), a televisão ainda está entre as disputas de audiência da 

atualidade. Contudo, apesar das rupturas sociais e culturais atuais, podemos 

ressaltar as práticas do papel das mídias de massa como laço social. Conforme o 

autor, ―a igualdade de acesso e a gratuidade são figuras da igualdade do modelo 

democrático‖ (WOLTON, 2004, p. 145). O laço social é incentivado pela televisão, 

mas também ao status da sociedade individualizada de massa. A heterogeneidade 

dos programas de TV oferece a oportunidade de comunicação e do laço social, além 

de refletir a maior parte das categorias sociais.  
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A sociedade individualista de massas é tanto uma realidade como um 

modelo. Um dos problemas existentes nesse contexto é a crise nas relações entre o 

indivíduo e a coletividade, resultado de dois movimentos contraditórios: liberdade e 

igualdade. A sociedade individualista é herdeira desses dois conceitos e tradições 

(WOLTON, 2004). A comunicação é diretamente relacionada com a massificação 

receptiva no mercado de televisão e nas novas técnicas de comunicação. Wolton 

(2004) escreve que a comunicação faz parte de um processo de memória, a partir 

do momento em que ela e a modernidade garantem a compreensão da dupla hélice 

da comunicação. 

Atualmente, em nossa sociedade, vivemos em um momento no qual as 

mídias sociais acabam sendo um elemento central que influenciam nosso dia a dia. 

Os temas mais populares dessas mídias foram transformados em informação 

magazine (SERRA; SÁ; FILHO, 2015). Esse conceito representa o resultado da 

união dos espectadores com o conteúdo produzido por eles e destinado aos 

noticiários, sem o interesse e disposição de jornalistas e editores responsáveis pelo 

que é divulgado. Com o resultado dessa transformação, houve uma mudança que 

sucedeu em uma estratégia para fidelizar as audiências, que está cada vez mais 

emancipada e, na maioria das vezes, independentemente da programação 

previamente definida pelos emissores. Nesse contexto de convergência digital, as 

mídias emergentes estão em uma nova realidade de multiplataformas e, além de 

diversidade de acesso, a cada dia acabam se modificando um pouco mais.  

Na obra ―Produção de Conteúdo Nacional para Mídias Digitais‖, sobre 

reflexões de conteúdo audiovisual no Brasil, Valério Brittos (2011) salienta como a 

qualidade na transmissão televisiva pode se enquadrar, dentro do padrão não-

hegemônico. É importante destacar algumas das características que conceituam e 

delimitam esse tipo de universo. Podemos começar pela produção de conteúdos 

sociais. A característica de ter baixo custo depende do tipo de transmissão e do 

conteúdo distribuído. Mas o fato de aperfeiçoar recursos públicos envolvidos vai ao 

encontro com as particularidades das TVs públicas.  

Para Miriam Rossini (2015), estamos cada vez mais conscientes da 

experiência coletiva que vivemos, pois fomos exatamente implicados e influenciados 

nesta realidade. Desta mesma maneira, Clay Shirky (2010, p. 18) salienta em sua 

obra sobre estarmos ―conectados uns aos outros, um desejo que a televisão, 
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enquanto substituto social elimina, mas que o uso [dela] como mídia social, na 

verdade, ativa‖. O mercado de televisão generalista free-to-air (televisão aberta), 

segundo os autores Paulo Serra, Sónia Sá e Washington Souza Filho (2015) tem 

mudado com rapidez, o que pode ter causado incertezas preocupantes sobre a 

sustentabilidade de uma atividade que, durantes anos, têm sido vista como uma das 

mais desenvolvidas e importantes da história da comunicação. Nessa mesma 

perspectiva, não se pode esquecer que a Google, o YouTube, o Facebook, o Twitter 

e o Instagram são empresas que aceitaram um modelo de comercialização pelo 

estímulo ao consumo e 

 

são forçadas a dividir as receitas com os canais da TV [e os mesmos canais 
de TV também dividem essas mesmas receitas] e com os novos 
concorrentes do mercado publicitário que emergiram da web, dos quais se 
destacam a em nossa sociedade atual e informacional, vivemos um 
momento na qual a rede é o elemento central. (SERRA; SÁ; FILHO, 2015, 
p. 1). 

 

Alguns conceitos importantes de participação e colaboração, em tempos de 

convergência digital, para Manuel Castells (2004, p. 2), demonstram que já 

ingressamos em um novo mundo de comunicação:  

 

A Internet é um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a 
comunicação de muitos para muitos em tempo escolhido e a uma escala 
global. (...) A utilização da Internet como sistema de comunicação e como 
forma organizacional deve a sua explosão nos últimos anos do segundo 
milênio. 

 

A correspondência desses parâmetros pode ser pensada em âmbitos de 

cultura da convergência, como a troca do paradigma analógico para o digital, a 

transformação da hierarquia de saberes para a inteligência coletiva. Destaca-se no 

campo da tecnologia a cultura da participação e do remix, o câmbio do consumo 

generalista para o mercado de nichos, a esfera social, econômica e política, nas 

quais há mudança na forma como as pessoas se relacionam com a imagem e onde 

não existem mais espectadores passivos de conteúdo, retomando os conceitos 

essenciais e fomento dessa mídia. 

 

A internet tornou-se o grande ambiente que congrega a produção e a 
circulação de novos formatos audiovisuais, narrativos e documentais. A 
mobilidade das telas, por sua vez, permitiu ao espectador, transformado em 
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usuário, ver seus produtos audiovisuais quando e onde quisesse. 
(ROSSINI, 2015, p. 237) 

 

Segundo Ferrés (1998 p. 10), ―a televisão tornou-se o instrumento 

privilegiado de penetração cultural, de socialização, de formação, de consciências, 

de transmissão de ideologias e valores, de colonização‖. Essa discussão propõe um 

panorama cheio de detalhes e dados referentes às características da evolução da 

televisão. De acordo com Toby Miller (2009), que mostra as diferentes opiniões de 

autores mais antigos e contemporâneos sobre a evolução da televisão, no decorrer 

dos anos, a TV vem se adaptando às novas realidades impostas em diversos países 

com suas particularidades. Para Miller (2009),  

 

A televisão possui, em síntese, uma existência física, uma história como 
objeto de produção material e de consumo, além da reputação de ser um 
local de produção de sentido. Todavia, desde sua origem, a TV tem sido, 
acima de tudo, um meio de enriquecer e legitimar os seus controladores, e 
de entreter e civilizar os telespectadores. (MILLER, 2009, p. 10) 

 

Por outro lado, apesar de uma mídia consolidada, a televisão pode parecer 

ultrapassada para os nascidos na era da convergência digital. Aliás, a televisão 

segue a lógica massiva de um emissor para muitos receptores. Nesse sentido, torna-

se interessante a alusão que Clay Shirky (2010) estabelece entre a TV e meios de 

comunicação anteriores à televisão. Há certo desequilíbrio na televisão – se alguém 

possui um canal de TV e outra pessoa tem um aparelho de televisão, o primeiro 

indivíduo pode falar com o segundo, mas o segundo não pode falar com o primeiro.  

Entretanto, com tantas mudanças que ocorreram com o passar das décadas, 

a televisão acabou perdendo sua identidade inicial. Com a origem da internet e 

todas as possibilidades de interação que a união da TV e este novo meio nos 

oferecem, ao acreditarmos nos conceitos que se misturam muito e se enriquecem. 

Mesmo assim, a forma de assistir televisão continua crescendo com sua 

popularização. Para Miller (2009), a internet, em oposição à televisão, é apenas 

mais uma forma de enviar e receber a televisão com entretenimento e informação. 

Este fato nos faz acreditar que a televisão está se tornando mais popular com toda a 

convergência atual que proporciona à visão compartilhada dos conteúdos 

oferecidos, superando suas limitações. 
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3 AS FASES DA TELEVISÃO 

  

O que é a televisão? Parafraseando Carlos Scolari (2014, p. 39) que sugere 

uma resposta a essa pergunta quando escreve que ela pode ser um ―meio de massa 

por excelência, canal audiovisual que atinge o maior número de consumidores e, 

sem dúvida, a experiência comunicacional mais marcante do século XX‖. Conforme 

o autor, 

 
Para a Europa, a TV nasceu como meio unidirecional e impregnada de uma 
ideologia de serviço público, enquanto nos EUA, o espírito sempre foi 
comercial. Nos anos 80, a televisão começou a viver um processo de 
transformação. Os grandes monopólios estatais (a BBC inglesa, a RAI 
italiana etc.) tiveram que compartilhar seus espaços com novos canais 
privados. (SCOLARI, 2014, p. 39) 

 

O referencial teórico que embasa essa investigação, leva em conta as 

transformações históricas do processo de formação da televisão, sobre as quais 

podemos identificar três principais definições e/ou nomenclaturas. A primeira delas é 

a Paleotelevisão – anos 80 (ECO, 1983), generalista e destinada ao coletivo, com 

programas soltos e diversos, também é mensageira, consistindo em apresentadores 

com o monopólio da palavra, apresentando uma formalidade de conteúdo, além de 

gêneros importados de outras mídias. Com temporalidade rígida e regular (grade de 

programação), também pretendia ser uma janela para o real, tentando mascarar o 

seu próprio mecanismo. Nessa fase, não existiam instrumentos de medição de 

audiência. A programação era o reflexo da oferta, chegando à maior parte das 

pessoas, com a possibilidade de vários gêneros, com objetivo de formar, informar e 

entreter. Já a Neotelevisão – anos 90 (ECO, 1983) consistia em TVs pagas e nos 

canais segmentados para indivíduos da sala para o quarto, com maior relação de 

proximidade (talk shows e reality shows): simulacro de interações, visualidades e 

diluições das grades, zapping e o fim da fidelidade de canais. Nos anos 1980, uma 

das principais características da neotelevisão era a aceleração dos processos 

socioeconômicos e tecnoculturais, com as primeiras formas de interatividade, 

mesmo que limitada, além de linguagem empobrecida e homogeneização dos 

conteúdos (entreter, participar e o conviver com os telespectadores). O que se 

transmitia pela televisão se convertia em verdade. A televisão começa a exercer um 

espaço mais comunicacional e surgem novos gêneros de programas, que anunciam 

e denunciam a si mesma. Já a Hipertelevisão – anos 2000 (SCOLARI, 2014) é a 
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televisão que está em todos os lugares, nas redes sociais online, promovendo uma 

experiência hipertextual, a primazia do conteúdo e o ―tempo morto‖, com o zapping 

transmidiático, resultando na ubiquidade da TV, além das experiências de 

participação TV on demand e na TV conectada. Ela acaba enfrentando a 

digitalização de si mesma e a convergência com outros meios digitais, pautando sua 

própria linguagem, com tecnologias sustentando novas formas expressivas e, ao 

mesmo tempo, um processo de retroalimentação contínuo. A hipertelevisão é 

conceituada pela transformação da televisão através de novos meios interativos. A 

televisão como meio tradicional deve aprender nesta ecologia midiática, introduzindo 

sua linguagem aos aspectos dos meios interativos.  

A radiodifusão passa por um processo de transformação e mudança 

tecnológica constante. Novas práticas de produção e consumo estão sempre sendo 

criadas. Podemos pensar na atual crise do modelo broadcasting e, como diria 

Scolari (2014, p. 44) ―a possibilidade do desaparecimento da televisão com meio de 

difusão de massa (um para muitos)‖. O autor propõe uma reflexão sobre como 

podemos reorganizar os conceitos de televisão. Primeiro, contextualizar o termo de 

broadcasting, que para Scolari (2014, p. 44), está enfermo e ―sua superação é 

questão de tempo‖. Podemos ponderar outra maneira, no conjunto de rotinas e 

condutas de produção e apropriação novos entendimentos audiovisuais. 

Em relação ao pensamento de Scolari (2014), os programas do formato da 

hipertelevisão que se moldam a um ecossistema midiático, levam em consideração 

as redes e suas influências. Assim, seguem algumas particularidades e 

características, como a multiplicação de programas narrativos, a fragmentação da 

tela, a aceleração da história, as narrativas em tempo real, as histórias não 

sequenciais e a expansão narrativa. 

Essa pequena lista de características pode ser mudada e ampliada no 

decorrer do estudo televisivo, contextualizando e integrando o discurso de 

hipertelevisão do autor Carlos Scolari (2014). Os telejornais ainda contam com as 

características do ao vivo, distinguindo-se do cinema, sendo imagem em tempo real 

e, ao mesmo tempo, sofrendo mudanças contínuas quando pensamos no que irá 

resistir. Já as grades de programação cada vez mais perdem espaço com a crise do 

modelo de televisão broadcasting e o desenvolvimento dos meios híbridos, com 

novas produções e aparição dos nativos digitais. Conforme Scolari (2014, p. 49), ―a 
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hipertelevisão está falando com eles, uma geração criada em ambientes digitais 

interativos desenvolveu novas habilidades perceptivas e cognitivas‖. 
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4 TELEVISÃO PÚBLICA  

 

Este capítulo pretende mostrar a partir do microcosmo da TV Brasil e TV 

Cultura o cenário nacional do universo midiático público, além de abordar os pilares 

que dão força à radiodifusão pública brasileira. A partir dos estudos sobre a inclusão 

de TVs públicas, as concessões não-comerciais são importantes porque 

proporcionam a análise crítica sobre as diferentes mídias fazendo com que o papel 

da comunicação tenha um espaço estratégico relevante, onde os cidadãos possam 

participar ativamente, entre outras coisas, da vida política, social e cultural, além de 

democraticamente fiscalizar e cobrar a promoção de seus direitos. Além disso, 

é fundamental ao processo democrático a consolidação da comunicação social, que 

compreende as instituições estatais, educativas públicas, universitárias e 

comunitárias. Ao mesmo tempo em que essa percepção foi possível, viu-se que o 

interesse e escolha das pessoas pelos canais comerciais privados são muito mais 

fortes do que pelos públicos, tanto para assistir programas de entretenimento quanto 

de notícias.  

A principal perspectiva sobre a televisão pública que o Brasil prioriza é o 

formato educativo-cultural. Eugênio Bucci (2010) defende que a televisão pública 

não deve perseguir a audiência, mas fazer uma programação complementar à TV 

comercial. A televisão pública deve, em primeiro lugar, formar e informar os 

telespectadores. Segundo o autor José Carlos Torves (2007, p.118), ―conforme a 

INPUT (International Public Television), o papel da televisão pública é incentivar o 

debate e o diálogo na sociedade, de acordo com a inovação, propostas originais, 

diversidade cultural e televisão que privilegie a coesão cultural e os interesses dos 

cidadãos.‖ 

A criação de uma televisão pública no Brasil foi resultado da ampliação da 

agenda governamental. Para Lia Bahia (2010, p. 55), ―o governo federal criou o 

primeiro canal público nacional de televisão [TV Brasil], declarando autonomia em 

relação ao Governo Federal‖. O canal deveria garantir pluralidade das suas fontes 

de produção. Além disso, precisaria assegurar sua distribuição de conteúdo e, 

também, da programação, principalmente, da educativa, cultural, da produção 

regional e independente.  
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A radiodifusão brasileira é regulada pelo Estado. Conforme Anita Simis 

(2006, p. 2), o ―espectro das ondas é finito, permitindo a existência de poucos 

concessionários e, portanto, a necessidade de conceituar as frequências (AM, FM, 

OC, VHF, UHF) das emissoras de rádio e televisão como bens públicos‖. Entretanto, 

desde a sua origem, a televisão pública brasileira muitas vezes encontrou 

empecilhos no cumprimento do vínculo preestabelecido com o Estado por lei.  

A radiodifusão brasileira, além de ser uma concessão pública, pode ser 

dividida em três sistemas: público, privado e estatal. São consideradas televisões 

públicas as emissoras controladas pela União, mantidas pelos governos estaduais 

(incluindo as educativas), assim como as legislativas estaduais e municipais 

(VALENTE, 2009). A TV pública deve ter uma autonomia em relação ao sistema 

privado, ao Estado e, também, aos governos. Para Ivonete da Silva Lopes (2015), 

no caso da TV estatal brasileira, que é gerida pelo governo e com administração do 

Estado, a Constituição Federal orienta que o Estado assegure uma condição 

adequada que seja base para a atual radiodifusão. Conforme Lopes (2015, p. 21), 

 

Dentro do quadro normativo da radiodifusão brasileira não há 
especificações sobre a função da radiodifusão pública. A conjuntura é 
marcada pela ausência da regulamentação do artigo constitucional 223 
(Capítulo V – Da Comunicação Social), que trata da complementariedade 
das radiodifusões pública, privada e estatal; a Lei n° 11.652, de 2008, que, 
concomitantemente, criou a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e foi a 
pioneira ao estabelecer os objetivos e princípios da radiodifusão pública. 

 

Em saliente contraponto e relacionado com as TVs Educativas e à Empresa 

Brasil de Comunicação (EBC) – TV Brasil – que fazem partem do sistema de 

radiodifusão do país, e ainda supervisionadas pelo antigo Código Brasileiro de 

Telecomunicações (CBT) de 1962, são caraterísticas que diferenciam e 

regulamentam ―os canais de acesso pago são regidos pela Lei de Acesso 

Condicionado de 2011‖ (LOPES, 2015, p. 28). Para Ivonete Lopes (2015), todo esse 

movimento das leis, muitas vezes desiguais, é necessário porque essas emissoras 

―não são comerciais que têm ou deveriam ter uma programação comprometida com 

a educação para a cidadania, a diversidade cultural, a informação e as diversidades 

regionais‖ (LOPES, 2015, p. 28), isso evidencia como a desiqualdade entre as leis 

que regem, historicamente, a comunição pública no Brasil é desigual.  

Para Gabriel Priolli Junior, jornalista e professor da TV PUC São Paulo (s.d., 

apud SANTOS, 2019, [s.p.]), mesmo não sendo público nem educativo esse tipo de 
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emissora acaba sendo chamada de ―interesse público‖, nomenclatura que surgiu a 

partir da Lei do Cabo de 1995 e se refere às antigas emissoras educativas abertas. 

Segundo Celso Augusto Schröder, professor da PUCRS, em janeiro de 1995, foi 

quando a Lei do Cabo acabou, após 20 anos de vigência, aprovada no Congresso e 

promulgada pelo Executivo. Para Schröder, ―ela é a primeira e a mais pública das 

leis brasileiras em comunicação e só terá um futuro razoável integrando-se à rede 

digital – se essa rede for, além de digital, uma rede inteligente, de informação.‖5 

Outro conceito que também surge nessa mesma época é o de ―campo público‖, que 

para Lopes (2015) ela se refere a um conjunto de emissoras sem fins lucrativos. 

Hoje em dia, fazem parte do campo público da televisão mais de 180 canais 

geradores de conteúdo e uma rede de retransmissão e repetição do sinal que atinge 

cerca de três mil municípios brasileiros (PRIOLLI JÚNIOR, s.d. apud SANTOS, 2019, 

[s.p.]). Surgiram, em consequência do dispositivo legal, emissoras como a TV 

Senado, TV Câmara, TV Justiça, NBR (emissora da Radiobrás, empresa pública 

federal), TVs Assembleia, TVs de Câmaras Municipais, canais universitários e 

canais comunitários.  

 

4.1 PRIMÓRDIOS DA TV BRASILEIRA E PERÍODOS IMPORTANTES DE SUA 

HISTÓRIA 

 

Relembrando períodos importantes da história televisiva, segundo Esther 

Hamburgo (2005), a televisão brasileira foi inaugurada poucos anos depois do início 

de suas transmissões nos Estados Unidos, através da criação por Assis 

Chateaubriand da TV Tupi, na data de 18 de setembro de 1950, em São Paulo, 

continuou sua expansão, na maioria das vezes, com um padrão permanentemente 

mercantil. Para Sérgio Mattos (2000, p. 41), a televisão brasileira: 

 

Começou a ser implantada em fevereiro de 1949, quando Chateaubriand 
adquiriu junto à empresa americana RCA Victor, cerca de trinta toneladas 
de equipamentos necessários para montar uma emissora, e nomeou quatro 
diretores responsáveis pela implantação da mesma: Dermival Costa Lima, 
coordenador do projeto, Mário Alderighi, Cassiano Gabus Mendes e o 
maestro francês Georges Henry. Dois anos antes da instalação da TV Tupi 
de São Paulo, os Diários Associados passaram a desenvolver uma 
estratégia visando não apenas treinar os seus radioatores para o novo 

                                                           
5
 http://www.intervozes.org.br/direitoacomunicacao/?p=19536. Acesso em 04 de maio de 2020.  
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veículo, como também para popularizar a imagem dos artistas. (MATTOS, 
2000)  

 

 
Ainda conforme Mattos (2000, p14), ―a história da TV brasileira reflete as 

fases do desenvolvimento e as políticas oficiais adotadas e por isso este veículo não 

pode ser analisado como objeto independente do contexto no qual está inserido.‖  

Com a República do governo de Getúlio Vargas, o modelo de televisão 

brasileiro seguiu a regulação já existente, com os propósitos ao crescimento social 

da mesma maneira dos protótipos de rádio. ―O Decreto 20.047, de 1931, que 

substituiu o primeiro decreto de 1924, já havia estabelecido que a radiodifusão era 

de interesse nacional, com fins educativos‖ (CAPARELLI, 1982 apud CARDOSO, 

2012, p. 48). Segundo Sérgio Mattos (2000, p.22), o surgimento da TV ―em 1950, 

ocorreu durante esse período de crescimento industrial. Com a intensificação da 

industrialização, aumentou amigração das áreas rurais para as urbanas e o rádio 

transformou-se na mais importante fonte de informações da população nas grandes 

cidades.‖  

A televisão aberta brasileira possui seis principais canais geradores (Globo, 

SBT, Record, Band, Rede TV, TV Gazeta), comerciais, ao estilo norte-americano. A 

TV aberta é líder de audiência, segundo pesquisa do Kantar Ibope Midea (KIM, 

2020). A medição indica o chamado share, representatividade de cada TV no 

conjunto de todos os aparelhos ligados nas 15 maiores regiões metropolitanas do 

país. Este universo de medição corresponde a 25,4 milhões de domicílios brasileiros 

(TV aberta é líder de audiência, diz pesquisa, 2019). Além desses dados, pode-se 

acrescentar mais uma estatística, que mostra que o crescimento na utilização de 

TVs de acesso à internet no Brasil é rápido, pois cerca de 16,3% da população que 

utilizou a internet nos últimos 10 anos ou mais acessaram a internet pelas chamadas 

Smart TVs (PARADELLA, 2018). 

A primeira tentativa de TV pública no Brasil ocorreu por influência dos grupos 

comercias de radiodifusão sobre o presidente Getúlio Vargas e os presidentes 

seguintes. Nos anos de 1960, a discussão sobre a existência de TVs públicas 

retornaria ao debate da agenda política incentivada pelo Estado, em resposta à 

massificação da educação frente às necessidades nacionais e internacionais por 

mão-de-obra qualificada por causa do período de industrialização do país. O 

nascimento das TVs Educativas ocorreu antes do golpe militar, mas com forte 
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engajamento dos militares. Conforme Mattos (2000, p.31), ―de 1964 a 1985 o 

governo esteve envolvido com o desenvolvimento tecnológico e também com o 

conteúdo e a qualidade da programação televisiva, tendo criado as condições 

necessárias para que a televisão se desenvolvesse.‖ O ano de 1967 pode ser 

considerado como um marco em relação ao nascimento da TV pública no Brasil. 

Para Jonas Chagas Lúcio Valente (2009, p. 59) ―adotamos como ponte de corte para 

tal afirmação a criação da Fundação Centro Brasileiro de TV Educativa (FCBTVE) e 

início das atividades das emissoras educativas com o surgimento da TV Universitária 

de Pernambuco (TVU-UFPE)‖. As primeiras emissoras educativas no Brasil 

deveriam ser complementares à educação formal. Aos poucos elas foram se 

transformando em canais generalistas, mudando suas grades de programação. Essa 

transição gradual as levou a serem caracterizadas como TVs Públicas, mesmo que 

de públicas tenham muito pouco. Segundo Laurindo Leal Filho (1997 apud SANTOS, 

2019, pág.11), ―a maioria eram controlada diretamente pelos governos municipais e 

estaduais, podendo ser caracterizadas na verdade como TVs governamentais‖. De 

acordo com Mattos (2000, p.37), 

 

Um dos principais fatores do crescimento da televisão foi o modelo de 
desenvolvimento adotado pelo regime militar, cujo melhor efeito foi o 
chamado ―milagre econômico‖ durante o período de 1969 a 1974. O regime 
militar concedeu 67 licenças de canais de TV para empresas privadas em 
todo o território nacional. Ao mesmo tempo, a produção de televisores foi 
incrementada e o crédito direto ao consumidor facilitava a compra dos 
mesmos e de outros bens de consumo produzidos pela indústria, 
amplamente anunciados na televisão. (MATTOS, 2000) 

 
 

A partir da década de 1980, o movimento de TVs Educativas teve uma 

diminuição em sua receita orçamentária, o que resultou em uma mudança no estilo 

de teleducação em direção a uma busca por uma audiência, impulsionada pelos 

governantes da época. O modelo de teleducação mostrou-se ineficiente e muito 

custoso. Na década de 1990, momento de redemocratização, o seu declínio foi 

facilitado devido aos orçamentos das TVs Públicas no Brasil: o corte de verbas 

estatais ocasionou a diminuição do dinheiro para possíveis investimentos. Segundo 

salienta Mattos (2000, p.39): 

 

É importante observar que, se os meios de comunicação brasileiros, 
especialmente a televisão, são dependentes do suporte publicitário, o 
conteúdo dos veículos pode facilmente ser controlado por corporações 
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estrangeiras. Além disso, se consideramos que os conglomerados das 
redes de TV, tal como as Organizações Globo, incluem revistas, jornais, 
companhias de cinema, indústria fonográfica, emissoras de rádio, televisão 
a cabo e Internet, é fácil concluir que o interesse público do brasileiro, seus 
gostos, crenças, cultura e valores, estão sob controle de corporações, as 
quais estão criando uma estrutura de dependência afim de reforçar seus 
valores e impor seus valores e produtos à sociedade. (MATTOS, 2000) 

 

 

4.2 ENTENDIMENTO DA TV PÚBLICA NA EXPERIÊNCIA ESTRANGEIRA 

 

A televisão brasileira convoca as pessoas, como nenhum outro país o faz. 

Conforme Jesus Martín-Barbero (2002, p. 45),  

 

decorre que hoje os nossos países precisam (...) da existência clara e 
operante de uma televisão pública. Com presença ainda notória na Europa 
e marginal na América Latina, a televisão pública tem sido objeto de 
incandescentes debates nestes últimos anos, especialmente nos países 
mais avançados da União Europeia. 

 

Para Jesus Martín-Barbero (2002, p. 43) ―em nenhum outro meio, mais que 

a televisão, estão presentes as contradições da modernidade latino-americana‖. 

Ainda para Martín-Barbero (2002, p.43), ―é verdade que do México ao Brasil, ou à 

Argentina, a televisão convoca pessoas, como nenhum outro meio o faz‖. Para 

contextualizar o panorama e cenário político da TV pública na América Latina, para 

Santos (2019 p. 62),  

 

O que acontece em países vizinhos ao Brasil como Argentina, Chile e o 
Uruguai, apesar dos avanços da legislação de 2009, autores argentinos já 
analisam de forma negativa a atuação do Canal 7, a televisão pública de 
Buenos Aires. No Chile, a ditadura de Augusto Pinochet manteve com mãos 
de ferro o controle da mídia entre 1973 e 1990, quando o general saiu do 
poder. A TVN foi criada como empresa de direito público de propriedade do 
Estado. No Uruguai, importantes avanços em termos de radiodifusão 
pública estão ocorrendo nos últimos anos. Mesmo que a TV analógica tenho 
sido desligada em 2009, nos Estados Unidos, o Uruguai não teve pressa em 
estabelecer políticas públicas eficientes para a mudança de tecnologia da 
televisão terrestre. (...) Uma audiência pública a todos os cidadãos tratou de 
reservar canais digitais terrestres à televisão comunitária e à televisão 
pública.  

  

 A legislação e o sistema de TV pública na América Latina são oriundos do 

costume referente ao caráter ‗público‘ de pertencer ao Estado, com sentido de 

apropriação. Portanto, há a necessidade de um trabalho destinado ao significado 

contemporâneo de democracia, cidadania, consumo cultural e sociedade civil. Estes 
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são conceitos que podem ajudar na reconstrução da real configuração de público. 

Segundo Martín-Barbero (2002), os modelos de TVs públicas em qualquer lugar do 

mundo não são estáticos porque dependem de fatores sociais maleáveis, ou seja, 

adaptam-se conforme as condições e circunstâncias do momento.  

A discussão sobre TVs públicas e sua representação coletiva tem sua 

relevância porque, de certa maneira, resgata a análise crítica e histórica sobre as 

diferentes mídias, redimensionando o papel da comunicação. Sobre esse mesmo 

critério, Leal Filho (1997) destaca a autonomia relativa dos principais países 

europeus e a discussão que envolve a diferença de cada um deles. A BBC de 

Londres se tornou um exemplo seguido pela Itália (RAI), Alemanha (ZDF), incluindo 

Japão (NHK), Austrália (ABC), Nova Zelândia (TVNZ) e Brasil (Fundação Padre 

Anchieta). A maneira como essas emissoras recebem financiamento muda de 

acordo com a atuação do governo de cada país e seus membros de conselhos, seus 

acordos e suas normas. Segundo Leal Filho (1997, p. 21), no caso de Suécia (SVT) 

e Irlanda (RTE), ―apresentam um sistema autônomo e despolitizado‖. No caso da 

Alemanha (ARD), Dinamarca (TV2) e Bélgica (RTBF – comunidade francesa), ―para 

garantir sua independência e manter o equilíbrio nas programações, os conselhos 

diretores são formados por representantes dos principais partidos políticos e de 

organizações expressivas da sociedade‖ (LEAL FILHO, 1997, p. 22). Há outra 

divisão de emissoras europeias, conforme Leal Filho (1997, p.22), ―formado por 

países que os órgãos do Estado podem intervir nas decisões das emissoras‖, como 

Itália (RAI) e Grécia (ERT1). Neste tipo de exemplo, as emissoras são modelos 

estatais. Na França (FR3), ―as decisões ministeriais se impuseram sobre a 

programação‖ (LEAL FILHO, 1997, p. 22).  

De acordo com outra tipologia de administração de emissoras europeias, 

destacam-se pontos específicos dos seguintes países: 

 

Forte controle governamental (França, Grécia e Itália até 1975); 
Serviço público ―puro‖ (Suécia, Dinamarca e Noruega); 
Serviço público com limitado apoio comercial (Alemanha e Holanda); 
Sistema misto, com forte regulamentação pública, tanto no setor público 
como no comercial (Reino Unido); 
Sistema misto, com fraca regulamentação sobre o setor comercial 
(Austrália, Canadá e Japão); 
Livre mercado com um sistema público marginal (Estados Unidos) 
(FILHO,1997, p. 22). 
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Em grande parte das emissoras dos países europeus, a audiência é 

normalmente acompanhada em consequência de um primeiro canal principal. Já o 

segundo canal é exibido em decorrência de benefício regional.  

Conforme o modelo americano apresenta outras definições sobre as 

mesmas categorias: 

 

A finalidade [visa] maximizar a audiência (o que permite aumentar o 
ingresso por publicidade). As propriedades [são] particulares e [de] 
empresas privadas. O financiamento [fazem parte de] proprietários de 
emissoras, empresas produtoras e patrocinadoras publicitárias. Sobre o 
controle [que] traz um desenvolvimento inicial de competência desenfreada 
pelas frequências. Recém em 1934 se cria a FCC (Federal Communication 
Commission) como organismo do governo federal encarregado pelo 
controle das comunicações radioelétricas com autonomia financeira e 
administrativa. Na prática, tem um papel secundário, já que suas 
observações são muitas vezes ignoradas pelas grandes cadeias e nunca 
sancionou nenhuma delas. (MINDEZ, 2001, p. 27, tradução nossa) 

 

De acordo com Eugenio Bucci (2010, p. 3), ―a sociedade norte-americana 

reservou para as emissoras públicas espaços cativos e de grande valor. As estações 

da PBS estão presentes em várias cidades, com programação e gestão tipicamente 

não comerciais e não governamentais‖. Conforme Teresa Otondo (2002, p. 271), o 

sistema de televisão comercial brasileira é ―concebido em cima do modelo norte-

americano [e] apoia-se na publicidade de massa e no entretenimento‖. Otondo 

(2002, p. 273), ressalva que ―a televisão aberta, gratuita, é o único canal de acesso 

livre, universal e democrático à informação, à cultura e ao entretenimento no Brasil‖. 

Além disso, é importante contextualizar o processo democrático, o fortalecimento do 

sentido da comunicação social em sua complementaridade, pública e privada, 

garantindo a formação dos segmentos da comunicação que abrangem as 

instituições estatais, educativas públicas, universitárias e comunitárias. 

O pesquisador Mindez (2001) analisa os modelos de televisão pública 

europeia, que são classificadas conforme quatro características que ajudam a definir 

e enquadrar essas emissoras em um modelo uniforme. Abaixo, as características da 

TV pública europeia:  

 

Finalidade [de] informar, formar e distrair. A propriedade [de] corporação 
pública [foi] criada pelo Estado que planeja, regula e explora diretamente o 
serviço.  [Já o] financiamento não é subordinado aos índices de audiência.  
O controle [é] regulamentado e independente. Este modelo de TV se afasta 
tanto dos modelos comerciais, que quase não existe controle, onde a 
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gestão direta do Estado não outorga espaço à participação de forças 
distintas e opostas ao governo. (MINDEZ, 2001, p. 24, tradução nossa) 

 

Conforme escreve Cannito (2010, p.82), o caso brasileiro de TV pública, que 

tem uma série de especifidades e nunca se consolidou.  

 

Ao contrário da Inglaterra, o Brasil não desenvolveu uma televisão pública 
forte, e sim um vasto sistema de televisões comerciais fortes. A televisão 
pública  foi por anos confundida com televisão estatal, financiada  e 
controlada pelo estado. Também o modelo de programação das TVs 
públicas mostrava elitismo, paternalismo, e um desenvolvimento da 
especificidade da mídia. Enquanto a BBC produzia televisão de qualidade e 
ao mesmo tempo conquistava audiência, no Brasil a televisão pública caiu 
por anos numa falsa dicotomia entre qualidade e audiência, como se um 
produto de qualidade jamais tivesse audiência. O modelo é também todo 
baseado em emissoras estaduais, e nunca houve uma forte rede pública 
nacional.(...) A BBC, por exemplo, tem programação de qualidade e, é claro, 
alguns programas educativos. Mas não é, em si, uma televisão educativa. 
(CANNITO, 2010)  

  

Referente ao conceito de serviço público e a sua importância da TV no 

mundo, a televisão pública europeia tem como exemplo a BBC de Londres. 

Importante destacar os oito princípios de serviço público primordiais na BBC (LEAL 

FILHO, 1997) e que merecem ênfase. Abaixo, são tópicos que sustentam um projeto 

gerado em 1920 e que se mantém até hoje (LEAL FILHO,1997, p. 63): 

 

1. Universalidade geográfica  
2. Universalidade de pagamento 
3. Independência 
4. Identidade nacional e comunidade 
5. Minorias 
6. Competição 
7. Criação 

 

Segundo Leal Filho (1997), por mais curioso que possa parecer, esse projeto 

começou como um empreendimento comercial. A letra C, da sigla BBC, não se 

referia a uma corporação pública nos seus primeiros quatro anos. Era a inicial de 

companhia, uma empresa formada para implantar o rádio da Grã-Bretanha. 

Para Otondo (2008), as emissoras públicas europeias, principalmente a BBC 

de Londres, são um serviço público que deve apresentar virtudes em seu conteúdo. 

Desta forma, a BBC apresenta conceitos de independência, particularidades de 

programação, autonomia de gestão, envolvendo o compromisso de estimular a 

consciência e a reação do público. Também desperta a competição entre programas 
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e oferece informação equilibrada, verdadeira e independente. Na atual era digital, 

investigar fatores que envolvem o equilíbrio do gênero televisivo na comunicação 

social é de extrema importância, uma vez que a qualidade televisiva interfere na 

eficácia e no comprometimento de programação do canal, estimulando a sua 

inovação. 

Para Eugênio Bucci (2010, p. 4) um canal serve ―para ser público, o pré-

requisito do financiamento de caráter público precisa ser atendido, desvinculado de 

pressões oriundas do Estado ou do mercado‖. Tanto as televisões governamentais 

como as públicas precisam estabelecer uma boa relação com suas audiências, pois 

ainda dependem das massas para não se tornarem irrelevantes. Além desse ponto 

de intersecção entre essas perspectivas, os conceitos que delimitam suas regras 

seguem linhas de pensamento e de raciocínio muito similar. Em relação às 

características de televisão pública, são expressas a luta pelas identidades e o 

reconhecimento das comunidades em universos de mescla cultural, o que contribui 

para prevenir a violência. Conforme a análise feita pela autora dessa dissertação, 

não houve a percepção clara de que os programas estudados, o Repórter Brasil e o 

Jornal da Cultura, prevenissem de forma eficaz a violência em seus conteúdos. 

Nesses programas, há identidade e possibilidade de sugestões de novas produções, 

além de apresentar critérios de qualidade em seus programas, prestigia a 

comunicação entre os jovens. Além disso, a participação cidadã e a facilidade de 

novas linguagens para torná-las parte da vida cotidiana, ajuda no estabelecimento 

de vínculos com outros países para promover a diversidade de produções 

internacionais. 

 

4.3 A TV CULTURA E OS SEUS 40 ANOS DE GESTÃO 

 

São Paulo é o estado mais populoso do Brasil, com cerca de 43.993.159 

habitantes (BIBLIOTECA VIRTUAL, 2018). Esse dado, mesmo que atual e 

específico, demonstra a responsabilidade do governo estadual (comandado pelo 

então governador João Doria, do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB) 

com esse amplo volume de população. Essa incumbência também se estende à 

administração da emissora da Fundação Padre Anchieta, a TV Cultura. Segundo o 

Estatuto da Fundação Padre Anchieta (2018), são membros natos do Conselho da 
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emissora: parlamentares, Presidente da Comissão de Educação e Cultura, da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Secretários de Estado da Cultura, 

da Educação, dos negócios da Fazenda, da Educação do Município de São Paulo, 

da Cultura do Município, além dos reitores de cinco Universidades Paulistas, mais 

oito membros associados a órgãos de ensino de um modo geral. Em 16 de julho de 

1969, o governo de São Paulo cria a Fundação Padre Anchieta, iniciando a TV 

Cultura (LIMA, 2019). A história da emissora pode ser dividida em quatro fases 

diferentes, de 1969 a 2006: a primeira era (década de 1960), quando a emissora 

pertencia aos Diários Associados, com o objetivo principal de lembrar sua audiência 

e lucro empresarial. Os estúdios da TV Cultura foram instalados no mesmo auditório 

que serviu como laboratório para a TV Tupi, em 1950 (ROCHA, 2010). Para 

viabilizar e manter a nova TV Cultura, o Governo de São Paulo criou, em 26 de 

setembro de 1967, a Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e 

Televisão Educativas, com a verba do Estado e autonomia administrativa. A 

segunda fase (década de 1970) é quando a emissora é comprada pelo Governo do 

Estado de São Paulo e, então passa a ser administrada pela Fundação Padre 

Anchieta. A fundação seguiu as diretrizes da Lei Estadual nº 9849 (SÃO PAULO, 

1967), que autoriza o Poder Executivo a formar uma entidade destinada a promover 

atividades educativas e culturais por meio do rádio e da televisão. O discurso do 

então governador e criador da Fundação Padre Anchieta, Roberto Costa de Abreu 

Sodré, em 1969, foi a primeira cobertura realizada pela TV Cultura (XOL8LOX, 

2009). A terceira fase (década de 1980) é quando o jornalista Roberto Muylaert 

passa a gerir a emissora, quando a empresa chega a um período mais próximo ao 

conceito de uma televisão pública. A quarta fase (década de 1990 até anos 2000) é 

definida pela crise financeira e pela desobediência de alguns artigos do estatuto da 

Fundação Padre Anchieta, tendo início na gestão do jornalista e escritor Jorge da 

Cunha Lima, que assume a presidência da Fundação de 1995 até 2004 e se torna 

membro vitalício em 2010, quando atua como Presidente do Conselho Curador da 

instituição (PORTAL DOS JORNALISTAS, 2012). A TV Cultura transita entre um 

modelo comercial, ora estatal e também como pública. Os modelos de emissoras 

públicas como a da canadense CBC, a americana PBS e a inglesa BBC 

influenciaram diretamente a formação e a elaboração da TV Cultura.  
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Atualmente, a TV Cultura tem disponível todo o seu conteúdo de rádio e TV 

no aplicativo chamado Aplicativo Cultura Digital, que pertence à Fundação Padre 

Anchieta, em São Paulo. Essa plataforma pode ser aberta em dispositivos móveis 

com o sistema iOS (sistema operacional móvel da Apple) e também com o sistema 

operacional de smartphones Android. Além de o aplicativo mostrar as principais 

notícias do país na parte superior da tela principal, são 36 programas da TV Cultura 

(contando com os programas do acervo da emissora), com os que são ao vivo 

conforme o horário de suas apresentações. Ao clicar no programa específico, abre 

uma janela vinculada ao YouTube para assistir ao programa, tanto ao vivo quanto 

gravado. As duas rádios também são ao vivo, a Rádio  Cultura Brasil e a Cultura FM. 

 

4.4 HISTÓRIA DA TV BRASIL 

 

A TV Brasil é uma TV Pública nacional que faz parte da Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC), criada em 2007. A EBC é responsável também pela TV Brasil 

Internacional, Agência Brasil, Rádios MEC AM e FM, além das Rádios Nacional do 

Rio de Janeiro, Nacional AM e FM de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional do 

Alto Solimões (TV BRASIL, 2017). Os veículos da EBC têm autonomia para definir 

produção, programação e distribuição de conteúdos. Na emissora são veiculados 

conteúdos jornalísticos, educativos, culturais e de entretenimento com o objetivo de 

levar a melhor informação sobre os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. 

A sua estrutura é formada pela Assembleia Geral, Órgãos da Administração 

(Conselho de Administração e Diretoria Executiva) e Órgãos de Fiscalização 

(Conselho Curador, Conselho Fiscal e Auditoria Interna). A TV Brasil é a tentativa 

mais próxima de uma emissora pública no país. Em um dado momento histórico da 

TV Pública brasileira, dá-se pela vitória de Luiz Inácio Lula da Silva ao pleito 

presidencial, em 2002, momento em que surgiu a Radiobrás e a Acerp. Quando se 

fala sobre as TVs Públicas, é importante lembrar que não fazem parte desse grupo 

somente as TVs Educativas, como salienta Jonas Valente (2009, p. 90) ―apenas dos 

veículos controlados por conselhos de gestão plurais‖.  

A TV Brasil tem um aplicativo chamado TV Brasil Play, no ar desde agosto 

de 2018, com todos os programas da grade de programação da emissora, além das 

sete rádios, a Empresa Brasil de Comunicação (EBC, s.d.) administra 39 emissoras 
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parceiras no Brasil e quatro geradoras próprias. As abas das atrações do aplicativo 

são divididas em home, com possibilidade de assistir ao vivo o programa do 

momento, aba de entretenimento, jornalismo e infantil. O programa selecionado abre 

no próprio aplicativo e dá a possibilidade de escolher a qualidade da resolução do 

vídeo para abrir o conteúdo no próprio aplicativo, não pelo YouTube. E oferece 76 

programas com cerca de 1,6 mil episódios disponíveis e conta com versões para iOS 

e Android. 

 

 

4.5 A TV E SUAS POSSIBILIDADES DE CONVERGÊNCIA MULTIMÍDIA 

  

Segundo Giuseppe Richeri (2006, p. 81), ―frequentemente o discurso de 

qualidade se cruza com o da qualidade das redes e do sistema, com a análise da 

diferença entre televisão comercial e pública, entre TV generalista e TV temática‖. 

Mas mesmo assim, essa particularidade mensionada é uma análise relativa em 

relação ao receptor, emissor, autores de conteúdo e programação, assim como 

também é relativo para os críticos. Também é possível fazer outra divisão no que diz 

respeito ao gênero, aos objetivos de cada programa em uma grade de programação 

e, dentro dessa mesma grade, a organização em horários para cada programa. 

Dessa maneira, pode haver uma quebra de hierarquia quando a televisão é assistida 

em um smartphone, em um tablet ou até mesmo em um computador conectado à 

internet. Estamos na fase da convergência e da qualidade digital. Atualmente, 

surgem novas práticas de distribuição e consumo de conteúdo audiovisual.  

Contextualizando o tema com a tecnologia, a convergência e a qualidade 

digital na televisão, para Henry Jenkins (2009), há um conceito chamado de 

crossmedia, que se explica a partir da utilização de plataformas horizontais para 

promover conteúdos já exibidos além da televisão, em diversos meios. Um exemplo 

relacionado com a tecnologia é o exemplo do transmedia storytelling que é contar 

uma história através de vários meios de comunicação e de preferência, embora nem 

sempre aconteça, com um grau de participação, interação ou colaboração do 

público, em plataformas transversais. É quando o conteúdo se sobressai à mídia. 

Isso facilitou o avanço da utilização das múltiplas telas que agregam os dispositivos 

portáteis de celular, tablet, computador e também a televisão, principais telas 
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audiovisuais que aceleraram a convergência digital da atualidade. A partir disso, que 

Jenkins, Green, Ford (2014) conceitua a cultura participativa como um importante 

viés para escutar o público, pois somos produtores e curadores das informações que 

desejamos que circulem. Quanto mais algo é compartilhado, maior é a demanda 

para que isso aconteça. A lógica social e cultural fortalece e populariza as novas 

plataformas. Compartilhar torna uma atividade cada vez mais corriqueira do que 

poderia ser.   

Cabe destacar que os autores Jenkins, Green, Ford (2014) em nenhum 

momento supõe que essas novas plataformas nos libertam de velhas limitações. 

Mas ele sugere também que as facilitações da mídia digital podem funcionar como 

catalisadoras, havendo uma reconceituação de outros aspectos da cultura, exigindo 

que sejam repensadas as relações sociais. Podemos pensar nos conceitos e 

possíveis divisões que explicam algumas práticas culturais, como ser propagável e o 

potencial (técnico e cultural) de públicos que compartilhem conteúdos diversos. 

Cabe destacar também que os conteúdos se movem através do cenário cultural de 

alguma localidade.  

Omar Rincón (2002) considera um equívoco conceitual que profissionais da 

comunicação considerem que o entretenimento é vinculado somente à televisão 

comercial. A TV pública não pode virar as costas para a audiência, mas deve 

estabelecer vínculos sólidos de proximidade com o seu público. Neste sentido, 

Nestor Garcia Canclini (1991, apud MARTÍN-BARBERO, 2002, p. 57) também 

chama a atenção para a audiência de cada canal. Essa estrutura dos canais resulta 

em determinada audiência, que é medida de acordo com cada país e realidade 

cultural. No caso da América Latina, os índices de audiência em emissoras 

comerciais são medidos pelo Kantar IBOPE Media, monitorando a mídia para canais 

abertos e pagos. E por último, ressalta-se também a diversidade de qualidade, como 

um produto que obedece a lei de oferta e de procura e se articula em diversas 

direções. Em se tratando da medição da audiência dos canais públicos e estatais, 

para Eugênio Bucci (2010, p. 1)  

 

Os dois casos emblemáticos nesse sentido são a TV Cultura de São Paulo 
e a TV Brasil, ligada ao governo federal. A primeira é, de longe, o nosso 
melhor exemplo de emissora pública. É a única que possui um conselho 
curador que efetivamente elege o presidente executivo da instituição. Em 
suas quatro décadas de existência, a TV Cultura ofereceu à sociedade, em 
vários momentos, uma programação de alta qualidade e que, por isso, 
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atraiu expressivos contingentes de audiência. Ainda hoje, é o que de melhor 
temos nesse campo. 

 

A crescente fragmentação da audiência e a multiplicação das plataformas de 

distribuição têm levado à incerteza sobre quais incentivos são para alcançar 

diferentes públicos. O foco no engajamento é fundamental para a reconfiguração do 

poder da audiência. A indústria da televisão ainda é definida por uma condição de 

transmissão centralizada e recepção privatizada. As mudanças nas relações entre 

os produtores de mídia e seus públicos estão transformando o conceito de 

participação significativa. A audiência é produzida por atos de medição e vigilância, 

normalmente sem conhecimento de como as pistas que ela deixa podem ser 

ajustadas pelas indústrias de mídia. O público dirige sua atenção de forma ativa para 

as mensagens que valorizam. Considerar audiência como público pode oferecer 

uma nova perspectiva para compreender o fã de alguma mídia. Alguns grupos de 

ativistas procuram transformar a audiência em público conectado em rede, com o 

qual possam trabalham na promoção das suas causas. Um texto de mídia se torna 

um material que promove discussão e debate nas comunidades ativas, na 

interseção entre cultura popular e discurso cívico, conversas essas que podem fazer 

com que as comunidades sejam ativas ou levar à mudança social (JENKINS, 

GREEN, FORD, 2014). 
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5 TELEVISÃO SOCIAL E INTERAÇÃO 

  

A partir dos anos de 1990, inicia os desdobramentos sobre os novos modos 

de interação e os regimes de presença na televisão. Assim como o efeito de 

presença está associado ao tempo e a relação com o assistir junto à televisão, com 

o propósito de compainha. Para Fábio Canatta (2014, p.47), ―assistir televisão é uma 

atividade socializante. É, às vezes, o pouco que resta de coletivo, de realmente 

compartilhado pelo grande público.‖ O debater sobre o que acontece com o modelo 

de televisão é equivalente a um diálogo sobre a sua organização histórica. 

A televisão brasileira dialoga construindo o modelo broadcasting – ou seja, 

de transmissão um para muitos – que é pautado em uma lógica de programação, e 

tem como princípio básico muitas pessoas ao redor de um mesmo programa. A 

questão financeira acaba se concentrando na rentabilidade adquirida pela 

publicidade. A televisão permanecerá bem viva, com a noção de hábito, catalisando 

sentimentos que influenciam o telespectador a pertencer interdependente a um 

―corpo social‖. Esse sentido de ubiquidade acontece pelo fato de mantê-la ligada. A 

perspectiva sobre o futuro da televisão e, consequentemente, a sua presença na 

vida das pessoas, é resultado da grade de programação, ainda centralizada no 

processo de presença, de tempo e de espaço vividos, que fazem parte do 

reconhecimento da produção de sentido e as condições da recepção. Mesmo sendo 

influenciada pela convergência e meios cada vez mais interativos, Fechine (2008), 

se contrapõe aos conceitos de Scolari (2014) sobre a hipertelevisão, que permite um 

potencial horizonte no que se refere a um ambiente midiático que reforça o papel de 

novas conexões. Scolari (2014 apud OLEGÁRIO, 2017, p. 27) questiona: 

 

Como a hipertelevisão fala aos nativos digitais? Construindo um 
telespectador modelo que deve colocar em jogo todas as suas 
competências narrativas, perceptivas e cognitivas para interpretar um 
produto textual cada vez mais atomizado, multitela, transmídia, carregado 
de personagens que conduzem uma complexa trama de programas 
narrativos. 

 

Levando em consideração o conceito de TV Social, Fechine (2017) salienta 

dois eixos a partir dos quais se popularizou a expressão. A TV Social como 

designação de um conjunto de tecnologias interativas focadas em redes sociais 

desenvolvidas para a televisão e/ou em articulação com sua programação 
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(abordagem da Tecnologia).  E a TV Social como qualquer conversação por meio 

das redes sociais digitais sobre (ou a partir de) conteúdos televisivos (abordagem da 

Comunicação) (FECHINE, 2017). Segundo Canatta (2014, p.91),  

 
A interação que acontece nos sites de rede social em torno do conteúdo da 
televisão aproxima telespectadores que, até então, não teriam qualquer 
contato, seja pela distância física ou socioeconômica. É a experiência 
coletiva da troca que viabiliza a personalização do telespectador na massa. 

 
Entre as inúmeras práticas interacionais que caracterizam a cultura 

participativa, a TV Social distingue-se  pela conjugação de pelo menos três fatores 

em operação para instaurar um efeito de presença. É um tipo de conversação em 

rede, que envolve plataformas e, ou, tecnologias digitais interativas, além de um tipo 

de estratégia de produção que explora a articulação entre TV e Internet com 

objetivos mercadológicos (FECHINE, 2017). 

Antes de qualquer coisa, é caracterizada como o fenômeno da construção 

da estratégia/ação de inserção da TV Social e a sua produção através da correlação 

entre a conversação em rede e tecnologias interativas, resultando na copresença do 

espectador. Conforme Fechine (2017), a TV Social se refere a um tipo de 

familiaridade em rede e em ato relacionado a conteúdos televisivos, de maneira que 

pode se realizar por meio de plataformas (redes sociais digitais) e tecnologias 

(aplicativos). Não podemos esquecer que essa ideia está vinculada a artifícios das 

indústrias televisiva ou desenvolvimento de softwares, habilitados a oportunizar o 

efeito de contato, a partir de um modo de copresença. Dessa maneira, pode ser 

realizado o compartilhamento de conteúdos em uma mesma programação. 

A interatividade, segundo a autora Maria Clara Aquino Bittencourt (2017, p. 

105), é ―a interatividade nos parâmetros dessa reflexão sobre convergência midiática 

é interação técnica e, ao mesmo tempo, interação social‖. Ambas deixam rastros na 

cultura, também modificada pelo desenvolvimento tecnológico. É primordial 

delimitarmos a diferença entre interação e interatividade. Para Alex Primo (2000) a 

discussão sobre interatividade e os meios de difusão de informações se refere à 

evolução tecnológica da televisão. A interação, por outro lado, seria o estágio em 

que a TV expõe imagens em preto e branco e dispõe de um ou dois canais. Deve-se 

lembrar que a ação do espectador, neste momento, é a de ligar e desligar o 

aparelho, regular volume, brilho ou contraste e trocar de um canal para outro. No 

próximo estágio, a televisão ganha cores, maior número de emissoras e controle 
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remoto, com a possibilidade do zapping. Com a rapidez do desenvolvimento 

tecnológico, inicia-se outro estágio: a navegação contemporânea na web. O 

espectador adquire novas tecnologias, logo inicia-se a passagem do modelo 

transmissionista, que se refere a uma comunicação um-todos, para outro modelo 

todos-todos, que constitui uma maneira descentralizada e universal de circulação de 

informações. Para Canatta (2014, p.61),  

 

Tendo em vista esse panorama,entende-seque a segunda tela inaugura 
uma nova fase no que diz respeito à interatividade na televisão. Por todas 
as características discutidas neste trabalho, a possibilidade de abrir novos 
canais de comunicação entre os telespectadores potencializa o laço social e 
empodera o público. Se antes as audiências eram invisíveis e anônimas, 
hoje são visíveis e estão conectadas. 

 

Segundo Alex Primo (2014), a interação interpessoal ou social é como uma 

relação de interdependência entre duas ou mais pessoas. Numa interação 

interpessoal (que caracteriza a comunicação humana), temos três fatores: os 

participantes, a relação em si e o contexto. Interação é um fenômeno entre eventos 

comunicativos e interpessoais. Dessa maneira, entende-se que, para que haja um 

diálogo, conversa e alguma maneira de interação social, é preciso que exista uma 

finalidade em comum nessa ação de falar, ouvir, interpretar e argumentar.
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Este capítulo desenvolve os procedimentos metodológicos para essa 

dissertação que utilizará o estudo da Análise de Conteúdo (Bardin, 1977), além de 

delinear a etapa de coleta de dados. Primeiramente, será revisto a questão 

norteadora, o objetivo de pesquisa para compor e ajudar a compreender como 

ocorre o engajamento e a participação dos públicos nos telejornais Repórter Brasil e 

Jornal da Cultura. Para a melhor compreensão dessa análise, esse capítulo será 

segmentado em duas partes: a primeira é categorizar as 13 editorias, relativas às 10 

edições, cinco de cada semana (fim de agosto e novembro de 2019), período do 

corpus de pesquisa e, como são construídas as principais reportagens e fazer uma 

subdivisão sobre os comentários, desde as editorias de cada telejornal. A segunda 

etapa é analisar os telejornais e, a partir das descrições dos comentários de quem 

assiste os telejornais pelo Facebook e identificando o número de comentários em 

cada editoria e, por fim, investigar o porquê e como comentam e se essa alternativa 

pode mudar o conteúdo dos telejornais. 

Conforme o universo determinado pelos indicadores da investigação, a 

prática de análise de dados aqui seguida tem o intuito de sintetizar ideias e construir 

categorias, a fim de avaliar de forma sistemática o corpus, e identificar 

características específicas das mensagens, de maneira objetiva e sistemática. Para 

este desenvolvimento e compreensão, como base a visão de que a Análise de 

Conteúdo é um conjunto de técnicas de investigação das comunicações que visa 

obter, através de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 

de mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a consequência de 

conhecimento relativo às condições de produção/recepção destas mensagens 

(BARDIN, 2011). 

 O estudo qualitativo preocupa-se, portanto, com aspectos da realidade que 

não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da 

dinâmica das relações sociais (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). A análise 

documental, segundo Moreira (2011, p. 272 apud PRAXEDES, 2019) ―é, ao mesmo 

tempo, método e técnica. Método porque o ângulo escolhido é à base de uma 

investigação. Técnica porque é um recurso que complementa outras formas de 

dados com a entrevista e questionário‖. Segundo Laurence Bardin (1977, p. 141) ―a 
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análise qualitativa apresenta certas características particulares, sobretudo, na 

elaboração das deduções específicas sobre um acontecimento. Pode funcionar 

como corpus reduzido e estabelecer categorias mais discriminantes‖. 

 

6.1 DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

Atualmente, o Jornal da Cultura vai ao ar de segunda a sábado às 21h15, 

com a duração média de 45 minutos e apresenta os principais fatos do Brasil e do 

mundo. Além de o telejornal ser apresentado pela dupla Ana Paula Couto e Karyn 

Bravo na bancada, o programa conta com a presença de uma dupla de 

comentaristas, escolhida conforme a pauta do dia. O gênero do programa é o 

telejornalismo de debate e é produzido pela TV Cultura desde 29 de dezembro de 

1986.  

A TV Cultura nasceu em 1968, mas começou a atuar em 1969, partir de um 

projeto de televisão educativa que pretendia se tornar referência a partir da sua 

criação. Desde o seu começo, a TV Cultura conquistou mais de 400 prêmios 

nacionais e internacionais. Os 50 anos da TV Cultura foi de grandes desafios, 

destacando os anos de 1979 e 1988, no momento da redemocratização brasileira. 

No decorrer da sua história, a partir do analógico para o digital e, nos últimos 10 

anos, a consolidação da cultura digital e dos canais da multiprogramação, e nos 

aplicativos móveis, como no seu Cultura Digital (Almanaque TV Cultura 50 anos)6.  

O telejornal Repórter Brasil vai ao ar de segunda a sexta, às 19h e tem a 

duração de 45 minutos e apresentado pelos jornalistas Pedro Pontes e Katiuscia 

Neri, normalmente sem entrevistados no estúdio. A estreia do telejornal foi em 24 de 

outubro de 2007, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O programa pertence à 

Empresa Pública de Comunicação (EBC) e possui a sede do telejornal no Rio de 

Janeiro, mas a cidade de origem do programa é Brasília. A cobertura da EBC é de 

cerca de 90% do território nacional.  

A TV Brasil faz parte da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e o seu 

começo veio da fusão entre a Radiobrás com a TVE do Rio de Janeiro, em 2008. A 

união entre a comunicação pública ao poder estatal, pôde dar origem a TV Brasil, 

além de ela ser vulnerável ao mando do Planalto. De acordo com sua missão, a TV 

                                                           
6
 FRANCFORT, Elmo Almanaque TV Cultura 50 anos: muitas histórias, informação e curiosidades. 

São Paulo: Cultura, 2019. Acesso em 16 de abril de 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Karyn_Bravo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karyn_Bravo
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Brasil pode criar conteúdos que contribuam para o desenvolvimento da consciência 

crítica, além de valorar a credibilidade, estimular à cidadania, a pluralidade e a 

inovação.7  

O portal da EBC exibe o seu telejornal Repórter Brasil atualizado e transmite 

o programa no canal 3 na NET de Porto Alegre de segunda a sexta, às 19h. O site 

também possibilita a Web TV, que permite ao usuário ver pela internet a TV Brasil 

em sincronia de conteúdo com a televisão. 

Os dois exemplos de canais e telejornais são vinculados ao governo 

brasileiro que têm maior visibilidade e reconhecimento8 são ligadas às suas 

unidades federativas. Sobre o tema de televisão pública, as circunstâncias abaixo 

deveriam ser absorvidas pelas TVs público-estatais, conforme a breve explicação de 

Jesus Martín-Barbero (2002, p. 339), que estabelece três estratégias para a TV 

pública: 

 

a) abertura do acesso, para que as minorias do sistema midiático 
comunitário possam se tornar visíveis e se reconheçam;  
b) possibilidades de inclusão para todas as culturas e novas sensibilidades, 
com suas propostas nunca antes ouvidas ou lidas, nem levadas em conta. 
Crianças, jovens, mulheres, etnias e todos os sujeitos subordinados, 
poderão encontrar novos modos de se fazer presentes através de suas 
estéticas, saberes e sentir;  
c) o potencial de construção do coletivo, posto que a televisão reúna, e nela 
é possível imaginar novas formas de encontro, de participação social e de 
diálogo coletivo.  

  

A TV Cultura tem três problemas pontuais, segundo Torves (2007, p. 125) 

―se associam as emissoras públicas desde a sua formação até a atualidade: 

independência, conteúdo e sustentação‖. A emissora encontrou falhas na legislação 

e formou uma base jurídica que a possibilitou a veiculação de informações 

comerciais, criando uma situação de desavenças judiciais e opiniões negativas 

sobre as emissoras privadas. 

 

 

 

 

                                                           
7
   http://www.ebc.com.br/institucional//sobre-a-ebc/o-que-e-a-ebc/2012/09/missao-visao-valores. 

Acesso em 18 de abril de 2020. 
8
  Conforme apresentado por Luciana Carvalho (2017), em reportagem sobre estudo de mensuração 

da aprovação das pessoas sobre qualidade da grade programação.  
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6.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

A Análise de Conteúdo, e sua regra de representatividade tal como pensada 

por Bardin (1977), enquadra-se em uma técnica de investigação, a partir de certos 

dados, inferências reprodutíveis, válidas e aplicáveis. Para Bardin (1977, p. 140), a 

―abordagem quantitativa funda-se na frequência de aparição de determinados 

elementos de mensagem‖. 

A coleta de dados e a Análise de Conteúdo, enquanto métodos serão feitos 

por três distintas fases, a fim de sistematizar cada etapa de análise (PRAXEDES, 

2019):  

 

1) Pré-análise: ocorre quando a organização do material a ser analisado que 

pode passar pela escolha dos documentos a serem submetidos, 

formulação das hipóteses, dos objetivos e os indicadores que 

fundamentem a interpretação final; 

2) Exploração do material que, para Bardin (2011, p.131), consiste na 

―aplicação sistemática das decisões tomadas ou consiste em operações 

de codificações, decomposição e enumeração de regras previamente 

formuladas‖; 

3) Tratamento dos resultados quando eles são submetidos a provas 

estáticas, testes de validação e a conclusão. 

 

A partir da pré-análise, foram analisados os documentos disponíveis e 

selecionadas as edições que fazem parte do corpus. Ademais, as editorias mais 

relevantes são as do cenário nacional e internacional, tendo em conta o interesse 

público como fundamental. Ainda levando em consideração a pré-análise e, a partir 

dela, a formulação do problema, as hipóteses de pesquisa e os objetivos do trabalho 

surgiram para compreender e motivar a investigação, além de submeter à provação 

dos dados e entender como ocorre o engajamento e a participação dos públicos nos 

telejornais através do Facebook.  

Segundo Bardin (1977), a intenção de Análise de Conteúdo é a conclusão 

das condições de produção. Conforme essa teoria, que é utilizada a fim de entender 
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o percurso, interpretação dos dados da pesquisa e as possíveis categorias de 

avaliação estabelecidas.  

De acordo com o referencial teórico, foram estipuladas categorias de análise 

e observação dos fenômenos, com descrição analítica. Para Bardin (1997), as 

regras propostas para estabelecer as categorias de análise são: exaustividade 

(esgotamento da totalidade do texto), representatividade, homogeneidade (clara 

separação entre os temas a serem trabalhado) e pertinência (adaptação aos 

objetivos de estudo). De certa maneira, os princípios que igualam as 13 categorias 

(FINGER, 1997) estabelecidas para compreender se o público é representado a 

partir dos comentários em cada um dos telejornais apresentados no Facebook.  

A fase das categorias é o estudo núcleo da análise, onde se dá o tratamento 

dos resultados da pesquisa. Tendo em vista o recorte (escolhas das unidades), a 

enumeração (escolha das regras de contagem), a classificação, a agregação (a 

escolha das categorias do telejornalismo), além da preparação formal e edição dos 

textos, as editorias são divididas de modo a legitimar o que é transmitido e deve 

obedecer a categorias de fragmentação. Para Bardin (1977, p. 146),  

 

Classificar elementos em categorias impõe a investigação do que cada um deles tem em 
comum com outros. O que vai permitir o seu agrupamento é a parte comum existente entre 
eles. A categorização é um processo de tipo estruturalista e comporta duas etapas: O 
inventário: isolar os elementos; A classificação: repartir os elementos, e, portanto, procurar ou 
impor uma certa organização.(BARDIN,1977) 

 

A escolha dessas 13 categorias (economia, política, saúde, cultura, 

violência, política, justiça, comportamento, esporte, institucional, meio ambiente, 

internacional e tecnologia) justifica porque, de acordo com a observação dos dois 

telejornais, elas foram analisadas, atualizadas e inspiradas em algumas das 

categorias da autora Cristiane Finger (1997) de maneira atenta, considerando o 

modo como às reportagens foram tratadas, desde o texto da abertura do telejornal 

(as manchetes), assim como matérias em si, quem eram os entrevistados, o texto do 

repórter e as imagens. As editorias de arte, educação e transporte não aparecem de 

maneira considerável nos dois telejornais, então elas não foram escolhidas como 

categorias de análise e, também se justifica, para manter uma linearidade entre as 

editorias. Contudo, são temas importantes para o interesse da sociedade e além de 

não haver uma interlocução com o público sobre essas editorias, fato que para 

Bardin (1977), é possível que haja categorias pela sua presença, como também, 
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pela sua ausência. Fundamental salientar que as notas simples dos telejornais não 

foram consideradas na análise, para manter um padrão homogêneo, somente com 

reportagens completas com imagens. Relacionado às notas cobertas ou com 

gráficos, elas foram contadas nas editorias, com as notícias correspondentes, 

porque possuíam imagens ou diagramas e esquemas alusivos às editorias de 

economia ou de política. 

Algumas características podem ser acrescentadas para somente diferenciar 

um telejornal do outro, além do número de apresentadores e dos entrevistados em 

estúdio, conforme a pauta diária é também o tempo total de cada programa. Quando 

havia uma mesma pauta nos dois telejornais, se acentuavam os comentários dos 

espectadores pela live do Facebook, porque o tema é importante e não porque as 

pessoas assistiam os dois telejornais. 

A seguir, são descritas as categorias de análise correspondentes aos temas 

das notícias:  

  

1. Economia: matérias correlacionadas à cotação do dólar, comércio, 

investimentos, salários, rendimentos, juros, crise financeira, renda fixa e 

renegociação de dívidas. 

2. Política: eleições, escândalos políticos, fraudes eleitorais, reportagens sobre 

líderes políticos, além das medidas sobre o poder executivo, legislativo e 

judiciário.  

3. Saúde: epidemias, campanhas de vacinação, nutrição, notícias de saúde e de 

boa alimentação, prestação de serviços públicos. 

4. Cultura: exposições de arte, espetáculos artísticos, lançamentos de livros, 

literatura, estreias de filmes, shows, festivais de músicas, entretenimento. 

5. Violência: atentados, assaltos, conflitos entre policiais e manifestantes, 

sequestros, crimes de guerra, tiroteios, apreensão de armas e rebeliões em 

presídios. 
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6. Polícia: apreensão de drogas, investigação sobre propina, matérias sobre 

desaparecimento de pessoas, reportagens sobre o trabalho da polícia civil, 

acidente de trânsito, atropelamentos e lavagem de dinheiro. 

7. Justiça: corrupção, estelionato, relações de poder, movimentos sociais, 

sentenças, golpes, questões agrárias, denúncias de fraude e matérias sobre 

racismo e injúria.  

8. Comportamento: curiosidades, moda, celebridades, novidades sobre artistas, 

comemorações, festas populares e personalidades. 

9.  Esporte: futebol, basquete, grandes campeonatos, fórmula-1, vôlei, esporte 

para deficientes e esporte amador. 

10.   Institucional: matérias sobre transporte urbano e de emissoras afiliadas da 

mesma rede. 

11.  Meio ambiente: reportagens sobre queimadas, inundações, acidentes 

geográficos, vazamento de óleo, glaciação, chuvas, exploração de terras, 

secas, mudanças climáticas severas e desmatamento. 

12.   Internacional: notícias de outros países com repercussão no Brasil, 

panorama geral sobre as principais matérias estrangeiras. 

13.  Tecnologia: novidades tecnológicas, grandes feiras internacionais, iniciativas 

de novo empreendedorismo, grandes descobertas, estudos científicos, 

games, novos aplicativos, conferências anuais e empresas de eletrônicos que 

ampliam seus negócios.  

Estas são as definições das categorias que serão aplicadas na análise dos 

telejornais. De acordo com o gráfico exposto abaixo, é uma visualização dos dados, 

a partir da apresentação dos instrumentos quantitativos da categorização das 13 

editorias, foram enumeradas e contadas a soma e às reportagens dos dois 

telejornais, conforme as suas pautas diárias (de 26 a 30 de agosto e de 25 a 29 de 

novembro de 2019).  A seguir, está apresentado o gráfico de análise e discussão 
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dos dados, com mais destaque, sem distinção de cada telejornal e, sim, com a soma 

das reportagens de cada editoria, da maior para a menor: 

 

INDICADORES DAS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

    

Fonte: a autora (2020). 

 

Conforme o gráfico demonstra, entre as pautas que tiveram maior 

relevância, nas edições dos telejornais escolhidas na última semana de agosto de 

2019, ganharam mais destaque as notícias de política (30 reportagens), economia 

(20), internacional (12) e meio ambiente com 11 ocorrências e as principais 

reportagens eram vinculadas às queimadas na Amazônia9 e as correspondentes ao 

início do derramamento de óleo no litoral brasileiro. Nos dois telejornais as editorias 

com maior importância, diversidade e notoriedade, conseguiram ênfase porque eram 

as pautas escolhidas naquela semana nos dois telejornais e no Brasil. Na última 

semana de novembro de 2019, de acordo com o gráfico, as editorias que tiveram 

destaque foram às editorias de política (29 reportagens) e economia (17) chamam 

atenção, porque é um cenário diário das mudanças e decisões do governo, o que 

corresponde à periodicidade que elas são escolhidas, conforme as pautas diárias, 

além da editoria de internacional (23), no que se refere ao Brasil e a Venezuela que, 

                                                           
9
 VIDE AGOSTO tem o maior número de focos de queimadas na Amazônia dos últimos 9 anos, 

segundo o Inpe (2019).  
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juntos, puxaram o índice da pobreza para baixo na América Latina10 e a do meio 

ambiente (13 reportagens) sobre as áreas do litoral brasileiro com as manchas de 

óleo11, até o momento das reportagens sob investigação da origem dessa 

contaminação. Os procedimentos realizados foram assistir novamente cada 

telejornal a partir dos links salvos e, logo, ler outra vez os comentários, quando 

existentes. Uma das dificuldades de análise dos telejornais transmitidos pelo 

Facebook, especialmente alguns dias do Repórter Brasil, era a de não haver um link 

exato com o programa inteiro para ser analisado e sim ele subdividido, com cada 

uma das reportagens também separadas, dentro do link dos vídeos do perfil dos 

telejornais. 

Bardin (1977, p. 219) enfatiza que se o ―corpus da análise for comparativo 

(pelo menos até o fim da tarefa), é necessário que as condições sejam 

estandardizadas (com a mesma problemática de partida, e com as mesmas 

condições situacionais)‖. Essa citação é interessante, pois salienta que o corpus 

desta pesquisa, é a soma dos dois telejornais Repórter Brasil e Jornal da Cultura, 

principalmente da maneira como as pautas são abordadas. Esse pensamento leva a 

compreender a quantidade e o tipo dos comentários das emissoras nos dias 

preestabelecidos.  

Abaixo estão às tabelas com os dados quantitativos das categorias e estes 

resultados serão tratados na análise.  

 

Tabela 1 - Contagem das editorias (Última semana de agosto de 2019) 

Categoria Repórter Brasil Jornal da Cultura 

Política 14 16 

Economia 10 10 

Internacional  9   3 

Comportamento 9 4 

Meio Ambiente 8 3 

Saúde 7 1 

Cultura 5 4 

Esporte 5 3 

Polícia 4 1 

Violência 1 2 

Justiça 1 0 

Institucional 0 1 

Tecnologia 4 1 

                                                           
10

 VIDE seis milhões de pessoas ficaram mais podres na América Latina. 
11

 VIDE reportagem de Luiz Felipe Barbiéri (2019) sobre questão do óleo no litoral brasileiro. 
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Total 77 49 
Fonte: a autora (2020). 

 

Tabela 2 - Contagem das editorias (Última semana de novembro de 2019) 

Categoria Repórter Brasil Jornal da Cultura 

Política 14 15 

Economia 8 9 

Internacional 10 13 

Comportamento 13 4 

Meio Ambiente 4 9 

Saúde 8 4 

Cultura 9 3 

Esporte 6 1 

Polícia 0 1 

Violência 3 1 

Justiça 0 0 

Institucional 1 0 

Tecnologia 5 1 

Total 81 61 
Fonte: a autora (2020). 

 

Em relação à análise das duas tabelas anteriores, na primeira, as editorias 

que têm maior número de reportagens e, consequentemente, com mais comentários 

nas páginas do Facebook, são as de economia, política, meio ambiente e 

internacional. Nessa tabela de agosto, nos telejornais Repórter Brasil e Jornal da 

Cultura têm o mesmo número na editoria de economia, 10 reportagens, na categoria 

de política são 16 no Jornal da Cultura e 14 no Repórter Brasil. Na editoria de meio 

ambiente, são oito reportagens no Repórter Brasil e três no Jornal da Cultura. Já na 

editoria de internacional, são nove no Repórter Brasil e três no Jornal da Cultura. 

Essa contagem demonstra que o programa Repórter Brasil tem maior número de 

matérias nas categorias indicadas e, um dos motivos, pode ser porque não tem os 

entrevistados diariamente, conforme a pauta diária, como ocorre no Jornal da 

Cultura, ocasionando a possibilidade de mais matérias, por isso, na tabela 1, essas 

editorias descritas variam no número de reportagens. As interações mostradas nas 

tabelas dos apêndices comprovam que o número de comentários, curtidas e 

compartilhamentos pelo Facebook do perfil Jornal da Cultura é extremante superior 

do que o Repórter Brasil12. Atenção para correspondência dos comentários sobre a 

primeira tabela, conforme aquelas quatro categorias, são comentários realizados 
                                                           

12
 Informações adicionais nas páginas 62 a 91 dos apêndices. 
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conforme a pauta do dia, além do público utilizar paródias, comentários críticos, 

tanto contra como a favor do atual governo. Além disso, o programa Jornal da 

Cultura tem uma quantidade de comentários extremamente elevada, variando entre 

memes, charges e usando a graça para transformar aquele espaço dos comentários 

mais engraçado. Muitas vezes são comentários dos comentários, como em uma 

conversa curta. 

Abaixo, serão mostradas as retrancas exemplo das matérias que se destacam 

porque são reportagens que aparecem mais vezes e, também, ocupam mais tempo 

pelo número considerado alto das principais editorias da última semana de agosto 

de 2019: 

 

Política (30 reportagens): Alvo de crise entre Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e 

superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro é exonerado. 

Economia (20 reportagens): O desenvolvimento da indústria e do setor de serviços 

ajudou a economia brasileira a crescer no segundo trimestre. 

Internacional (12 reportagens): A rainha da Inglaterra aceita o pedido para 

suspender o parlamento e acelerar a saída do país da União Europeia. 

Meio ambiente (11 reportagens): Petrobrás registra dois vazamentos de óleo 

seguidos em Pernambuco. 

 

Na segunda tabela, as editorias que apresentam maior número de reportagem 

por categoria são quase as mesmas da primeira tabela: economia, política, 

comportamento, meio ambiente e internacional. Essas categorias têm mais espaço 

nos dois telejornais, de maneira a sistematizar as pautas diárias. As duas tabelas 

ajudaram a entender a frequência e a ausência dos comentários a partir da 

contagem elevada das reportagens de todas as editorias. As categorias foram 

classificadas e agrupadas utilizando, primeiro, o isolamento dos elementos, a 

seleção das unidades, a enumeração com as regras de contagem, a escolha das 

categorias do telejornalismo e, depois, fazer uso da classificação para repartir os 

elementos de estudo. Essa análise se enquadra nas categorias de Bardin (1977), 

em relação ao esgotamento da totalidade do texto, a maneira como o trabalho foi 

expresso, a homogeneidade e a adaptação aos objetos de estudo. 
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A seguir, as retrancas da última semana de novembro de 2019, referentes às 

principais editorias dos dois telejornais que são mostradas repetidas vezes, pois as 

pautas desse período tem mais destaque: 

 

Política (29 reportagens): Supremo Tribunal Federal decide de que delator e 

delatado são réus diferentes e a tese podem anular sentenças da Laja Jato. 

Internacional (23 reportagens): Agricultores franceses invadem Paris em protesto 

contra as políticas do Presidente Macron. 

Economia (17 reportagens): Construção civil registra maior índice dos últimos sete 

anos. 

Comportamento (17 reportagens): Pesquisa do IBGE aponta que aumentou a 

expectativa de vida no Brasil. 

Meio ambiente (13 reportagens): Marinha confirma segunda praia do norte do 

estado do Rio de Janeiro atingida com o óleo do nordeste. 

 

6.3 OS TELEJORNAIS NO FACEBOOK 

 

A página do Facebook, nomeada como Jornalismo TV Cultura, foi criada em 

13 de abril de 2011, e têm 368.553 mil curtidas e 425.501 mil seguidores. Os vídeos 

no Facebook do programa jornalístico Jornal da Cultura, são atualizados, 

normalmente, a cada duas semanas na íntegra. Os números de visualizações 

variam bastante, mas normalmente, ultrapassam quatro mil por edição. Um exemplo 

dessa variação de números ocorreu na cerimônia de posse do Presidente da 

República, quando o programa ultrapassou as 18 mil visualizações. Chama a 

atenção a organização dos vídeos na íntegra do mesmo programa que estão 

disponíveis também na plataforma YouTube. Quando o telejornal está passando ao 

vivo pelo YouTube (além de existir um aplicativo chamado Cultura Digital, que 

disponibiliza, ao vivo ou gravado, os 18 programas da emissora, os três do seu 

acervo e as duas rádios), está em sincronia com o canal 9.  

Especialmente os comentários pela #JornaldaCultura (expressão que é 

mostrada ao vivo no programa), no período da última semana de agosto e novembro 

de 2019, aparecem as pautas principais foram as queimadas da Amazônia 

(categoria de meio ambiente),  pauta que reflete no conflito entre os presidentes da 
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França, Emmanuel Macron, e do Brasil, Jair Bolsonaro (categoria de política). Os 

comentários eram variados, mas chama à atenção os que são contra a má 

educação e o palavreado do atual presidente brasileiro, causando vergonha 

nacional, segundo a interpretação dos comentários. Os mesmos tipos de 

comentários foram feitos pelo Facebook, hostilizando o atual governo e, de maneira 

geral, com paródias e brincadeiras. Também os comentários que avaliam 

positivamente o conteúdo do Jornal da Cultura, de certa maneira, fidelizam sua 

audiência, além do engajamento com o seu público. Para as categorias de meio 

ambiente e política, são os comentários foram do Jornal da Cultura em 26/1113 - 

Engraçado dizerem que o Brasil está melhorando. Gente maluca. Com o dólar 

altíssimo, gás a 80 reais, salário mínimo com promessa de congelamento por dois 

anos, desconto no salário desemprego, maior desmatamento em anos, óleo nas 

praias, mais de 12 milhões de desempregados, etc, etc. Comentários da página no 

Facebook do Repórter Brasil, nas mesmas editorias do telejornal anterior, em 

27/1114 - O senhor é o melhor PRESIDENTE, nosso orgulho!!! - Comentários do 

Jornal da Cultura, do mesmo dia - Prisão em 2 INSTÂNCIA JÁ!!!  CHEGA DE 

IMPUNIDADE! - Cadê B17 Bolsominions. - Recessão = fome, miséria desemprego. 

Os dois programas eram apresentados ao vivo pelo Facebook, mas também 

havia a possibilidade de ver os telejornais pelo canal correspondente no Youtube. A 

emissora TV Cultura disponibiliza conteúdo jornalístico pelo aplicativo Cultura Digital, 

no qual, quando selecionado o Jornal da Cultura, abre-se automaticamente o 

telejornal pelo Youtube. O Repórter Brasil, assim como o Jornal da Cultura, também 

tem essa mesma possibilidade de conteúdo jornalístico pelo aplicativo chamado 

EBC Play. 

O programa Repórter Brasil tem seu perfil no Facebook com 98.985 mil 

curtidas e 101.168 mil seguidores e foi criado em dois de maio de 2012. Os vídeos 

disponíveis no Facebook são, muitas vezes, desatualizados e possuem baixo 

número de visualizações, assim como o seu canal do YouTube. O portal da EBC 

exibe o seu telejornal atualizado e transmite o programa no canal 3 na NET de Porto 

Alegre, de segunda a sexta, às 19h. O site também possibilita a Web TV, que 

                                                           
13

   Página 164, Anexo O – comentários na página no Facebook (JORNALISMO TV CULTURA, 
2019G). 
14

   Página 168, anexo P – (TV BRASIL, 2019H) página 169, anexo Q – comentários na página no 
Facebook do Jornal da Cultura em 27/11 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019H). 
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permite ao usuário ver pela internet a TV Brasil em sincronia de conteúdo com a 

televisão. 

O telejornal Repórter Brasil normalmente tem um número baixo de comentários 

e engajamento com o seu público15, pois ele pertence a emissora TV Brasil, ligada 

diretamente ao poder executivo do país. Essa conclusão foi feita em relação à 

observação atenta dos dois telejornais e, também, a leitura dos comentários de 

acordo com cada editoria, possibilitando essa dedução. Então, eles mostram 

memes16 com paródias do Presidente Jair Bolsonaro e do seu governo, e sem 

grande expressão, com pouco texto nos comentários. Normalmente, a emissora 

também comenta com uma ―boa noite‖ e com mensagens de despedida quando o 

programa acaba. Mas, a partir daí, isso demonstra a oportunidade de contato direto 

com o público do Repórter Brasil e, de certa forma, mesmo sendo um número 

restrito de comentários, podem usufruir dessa participação de modo positivo. Os 

comentários completos estão disponíveis nos anexos desta dissertação17. 

O programa Jornal da Cultura consegue um número mais elevado de 

comentários na maioria das suas edições e editorias, comparado com os do 

Repórter Brasil. Mesmo que o telejornal faça parte da administração do estado de 

São Paulo, governado por João Dória (PSDB), fato que muitos dos espectadores 

dos programas transmitidos pelo Facebook não concordem com a questão política 

atual, conforme demonstrado em alguns comentários da editoria de política18 como 

nos comentários: - “TV de propaganda do DORIA. TRASH.‖, ―BOLSODORIA, O 

TRAIDOR‖, ―Dória multimilionário comprando jatinho com juro baixíssimo. Que 

absurdo!‖. É interessante notar que sempre há dois entrevistados que comentam as 

pautas diárias, o que ocasiona uma elevada diversidade dos comentários. Muitas 

vezes são comentários dos comentários, o que mostra que é um conteúdo opinativo 

e pode gerar mais comentários, em relação à forma como esses usuários interagem 

entre si. 

                                                           
15

   Tabela 3 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (26/08), tabela 4 - Interações no Facebook 
do Jornal da Cultura (26/08) páginas 64 e 66. 

16
  O termo meme é utilizado para caracterizar uma ideia ou conceito, que se difunde através 

da web rapidamente. O meme pode ser uma frase, link, vídeo, site, imagem entre outros, os quais 
se espalham por intermédio de e-mails, blogs, sites de notícia, redes sociais e demais fontes de 
informação (ADAMI, s.d.). 

17
    A partir da página 95. 

18
    Página 112, anexo I – comentários na página no Facebook do Jornal da Cultura em 29/08 

(JORNALISMO TV CULTURA, 2019D) e página 115, anexo K – comentários na página no Facebook 
do Jornal da Cultura em 30/08 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019E). 
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Contudo, a partir das categorias pré-estabelecidas, pode ser percebido que 

o programa Repórter Brasil, mostrou a questão das queimadas da Amazônia e a 

―ajuda‖ da França, com apoios e pactos de outros países contra as queimadas no 

Brasil, e o auxílio internacional como bem-vindo. Nos comentários, o perfil do 

Repórter Brasil respondia somente pedindo para que o público curta a página do 

programa e compartilhe aquele conteúdo. O outro tipo de comentário era 

simplesmente avisando que o programa havia encerrado. O Repórter Brasil pelo 

Facebook mostra alguns segundos de intervalo entre programas com chamadas 

institucionais, assim como no Jornal da Cultura. O tratamento dos resultados obtidos 

pela observação dos comentários dos dois telejornais, nas duas semanas do corpus 

de estudo e os que se referiam ao Jornal da Cultura pelo Facebook foi, em sua 

maioria, relacionado à política, pautas de economia, meio ambiente e internacional. 

Muitos dos comentários são contra e a favor do atual Governo Federal, com 

paródias utilizando fotos engraçadas e editadas. 

Um exemplo pode ser observado nos comentários do telejornal Jornal da 

Cultura19, onde aparecem algumas figuras e fotos editadas, parodiando o atual 

governo e como resposta, as demais considerações bem variadas, que concordam 

ou não com os entrevistados, o historiador Marco Antônio Villa e os comentários do 

filósofo Mario Sergio Cortella. Além disso, sátiras sobre corrupção do partido PMDB 

com foto do político Geraldo Alckmin, críticas sobre a queda do PIB, vergonha em 

relação a corrupção, desemprego de mais de 13 milhões, são exemplos de 

comentários que se enquadram preferencialmente nas categorias de política e 

economia.  

É possível identificar como esse público se relaciona com o conteúdo dos 

programas pelo Facebook de maneira engajada, com base na mudança tecnológica 

que cada vez mais está presente no cotidiano atual. Esse raciocínio é originado por 

Henry Jenkins (2014) a partir da cultura participativa, do contexto de convergência 

digital e, dessa maneira, a participação e as interações das pessoas com a mídia se 

dá, principalmente, pelas telas. A televisão é o meio mais popular ainda com toda a 

convergência atual, comprovado pela interatividade que os dois telejornais 

possibilitam por ter a transmissão pelas redes sociais, especialmente ao vivo pelo 

Facebook. A TV permanecerá bem viva, com a noção de hábito, catalisando 

                                                           
19

   A partir da página 111, anexo K, comentários na página no Facebook do Jornal da Cultura, em 30 
de agosto (JORNALISMO TV CULTURA, 2019E). 
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sentimentos que influenciam o telespectador a pertencer interdependente a uma 

coletividade e os comentários feitos nos dois telejornais ocasionam esse efeito. 

Em tempos de convergência digital, que pode ser dividida em âmbitos de 

cultura da convergência, como a troca do paradigma analógico para o digital, a 

transformação da hierarquia de saberes para a inteligência coletiva, o campo da 

tecnologia e da cultura da participação. O consumo excedido em um mercado que 

gera proveitos na esfera social, econômica e política, onde há mudança na forma 

como é a relação com a imagem e onde não há mais espectadores passivos de 

conteúdo, é importante retornar com as questões que envolvem a qualidade 

televisiva, retomar os conceitos essenciais de constituição e fomento de mídia. As 

pessoas são condicionadas às ferramentas digitais que as impactam, assim como 

na relação com os outros indivíduos. Nessa retroalimentação de significação, do 

ponto de vista cultural e da comunicação, existe, também, uma quebra de paradigma 

nos modelos tradicionais de recepção e produção de conteúdo, que é chamada, por 

Jenkins (2009), de cultura da convergência. 

A partir das descrições das observações de quem assiste os telejornais pelo 

Facebook, há a possibilidade de identificá-los, com o número de comentários em 

cada editoria e, também, investigar o porquê e como comentam e se essa alternativa 

pode mudar o conteúdo dos telejornais. Os comentários são normalmente sobre 

política, com imagens editadas, fazendo paródias e imagens repetidas de 

governantes e os seus laranjas (pessoas que fornecem seus dados pessoais para 

terceiros efetuarem compras e registrarem bens no nome daquele indivíduo que 

forneceu as suas informações) também sobre escândalos políticos, como caixa dois, 

roubos e desvios de dinheiro. 

 Nos arquivos anexos dessa dissertação, as diversas imagens que se 

resumem aos que são contra o atual governo de São Paulo e da Presidência, em 

tons de sátiras e brincadeiras, são sobre a reforma trabalhista, da previdência e o 

congelamento de gastos. São imagens que se referem ao trabalho informal que 

aumenta e ajuda a reduzir o desemprego, a dificuldade que muitos têm em se 

aposentar, chacotas com a pergunta de onde está Queiroz. Comentários sobre 

política que também são sobre o presidente Jair Bolsonaro que pede ajuda a Donald 

Trump no combate às queimadas na Amazônia (categoria de meio ambiente) e, 

além disso, são figuras e comentários sobre a prefeitura de São Paulo que 
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sancionou a lei que proíbe fumo em parques municipais, com os comentários do 

advogado Airton Soares e do cientista político do Insper Fernando Schüler. As 

diversas paródias se reuniram principalmente no dia 30 de agosto de 2019. 

A intenção buscada com o estudo desse trabalho é apresentar a mudança no 

comportamento do telespectador, considerando os resultados que foram apurados 

de acordo com ordem de exibição das editorias. As dez edições referentes ao 

corpus de pesquisa têm a soma realizada pelo que é disponibilizado pelo Facebook 

sobre as interações do Repórter Brasil de comentários é de 42, compartilhamentos 

de 54, curtidas de 46 e visualizações é de 4.750 o total. Agora a mesma ordem de 

contagem do Jornal da Cultura de comentários é de 5.239, compartilhados 506 

vezes, curtidas de 2.065 e visualizações geral a soma total é de 83.456. De acordo 

com essa contagem das 21 tabelas referentes às interações realizadas e os critérios 

estabelecidos, fica claro que o público está engajado aos dois telejornais. Mas é 

importante salientar que da mesma maneira que essa soma é realizada, a contagem 

mostra que a participação de quem assiste ao Jornal da Cultura pelo Facebook é 

superior ao mesmo parâmetro de contagem do Repórter Brasil. Por essa razão, o 

objetivo principal dessa dissertação é atingido, mesmo que um dos telejornais tenha 

o resultado das interações com o público maior um do outro. 

A partir do material coletado dos comentários feitos por quem assiste aos 

dois telejornais, inicialmente pensando nos resultados brutos para depois começar a 

sua interpretação e, assim buscar as soluções válidas e significativas. Dessa 

maneira, com a frequência e a ausência dos comentários, houve a necessidade de 

subdividir os telejornais organizadamente e que tivesse uma lógica, de acordo com o 

assistir dos programas repetidamente. A categorização é o que permite o seu 

agrupamento, a partir do que é comum entre as editorias. Houve uma observação da 

participação geral dos comentários e, de certa maneira, que esse conteúdo é salvo 

na plataforma do Facebook com a possibilidade de serem revistos em qualquer 

outro momento. E, a partir de toda essa releitura, os dois telejornais conseguem ter 

um argumento constante para que o interesse público seja o objetivo principal por 

ser transmitido diariamente, uma vez que procuram incentivar a cidadania, 

norteando a vida da sociedade e a organização para a análise do corpus. Esse fator 

é relevante porque resgata a análise crítica sobre as diferentes mídias, 

redimensionando o papel da comunicação como um espaço estratégico para que os 
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cidadãos possam participar ativamente da vida política, fiscalizando e cobrando a 

promoção de seus direitos.  

O efeito das mensagens escritas nos comentários no espaço destinado a 

isso nos telejornais, resultou da mesma maneira como o que a televisão é 

caracterizada, segundo Yvana Fechine (2008), como o fenômeno da construção da 

estratégia/ação de inserção da TV Social e a sua produção através da correlação 

entre a conversação em rede e tecnologias interativas, resultando na copresença do 

espectador. 

É  imprescindível ao processo democrático o fortalecimento do sentido da 

comunicação social em sua complementaridade, pública e privada, garantindo a 

formação das instituições estatais, educativas públicas, universitárias e 

comunitárias. A TV não possui barreiras de compreensão a partir da democracia. Ao 

mesmo tempo em que essa percepção é feita, há como perceber que o interesse e 

escolha das pessoas pelos canais comerciais privados têm mais força do que as 

emissoras públicas, tanto para assistir os programas de entretenimento, quanto os 

de notícias. As mídias têm certa dificuldade em dar conta do passado e em imaginar 

o futuro e sabem que se dirigem a públicos que não são homogêneos e que podem 

ignorar alguns domínios. O universo da informação midiática é uma construção e 

não um reflexo do mundo. O jornalismo ganha mais qualidade quando feito por mais 

pessoas neste cenário em que todos podem, em potencial, se expressar, ter um 

meio de comunicação ou "ser a mídia‖. O atual momento de convergência midiática 

é aquele que há múltiplos sistemas de mídia, cujas intersecções fornecem a 

infraestrutura para a comunicação contemporânea. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo é motivado a partir da observação da atual realidade midiática 

estudada no contexto delimitado no presente trabalho, juntamente com a estrutura 

metodológica aqui desenvolvida. Quando um determinado público interage com a 

mídia pelas redes sociais, começa a ter mais interesse e convivência mútua de 

maneira ativa. On-line, as pessoas podem avaliar a qualidade em conjunto, a fim de 

considerar de que maneira a TV pública está acompanhando o seu processo de 

expansão, assim como do seu espaço público e sua utilização. 

Essa pesquisa se deu porque durante o percurso acadêmico da discente, se 

despertou o interesse em estudar um tema que fosse relacionado com a educação 

no ambiente virtual e que tivesse a influência direta no aspecto cultural de um grupo 
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de pessoas. Além disso, o início dessa relação se deu em uma situação que houve a 

possibilidade de uma análise onde também se gerou uma mudança positiva na 

sociedade. Ademais, um questionamento que sirva para que continuem estudando 

temas que o apaixonem, assim como o mesmo sentimento que motivou o 

desenvolvimento dessa dissertação. Assim sendo, esse trabalho tornou-se possível 

pela coleta do material dos respectivos telejornais, Repórter Brasil e Jornal da 

Cultura, através da plataforma de mídia social do Facebook, no âmbito dos 

parâmetros estabelecidos nesta investigação, com aprofundamento percorrido nos 

comentários dos espectadores. Em razão disso, a motivação inicial dessa pesquisa 

surgiu com a necessidade de demonstrar se há efetivamente uma interação dos 

usuários e como se dá na experiência prática o engajamento, a participação e a 

colaboração do público com a tomada de decisões variadas na vida cotidiana. Com 

isso, estratégias são elaboradas e tratadas para manter a visão crítica essencial ao 

objeto de estudo e técnicas abordadas para dividir em 13 categorias. 

A coleta de dados foi extraída fazendo uso das ferramentas de contagem das 

editorias a partir do print de todas as mensagens dos participantes. Com isso, se 

possibilitou a análise das informações anexadas, uma vez que houve a captura dos 

comentários contidos no perfil de cada telejornal pelo Facebook. A participação do 

público e os comentários são resultado das categorias de política, de economia e de 

meio ambiente, que se ajustam às notícias em que o público mais se engaja. 

Na atualidade, a convergência digital muda não só a forma como as pessoas 

se relacionam, mas também o modo como elas interagem com novos conteúdos; 

igualmente a maneira como elas elegem o que irão consumir e dar sua participação. 

Nesse sentido, há cada vez mais a diminuição de espectadores passivos e estáticos 

e, sim, coadjuvantes e usuários que influenciam como se pensa a televisão. Assim 

sendo, o que o público quer é poder opinar e ter a capacidade de colaborar, se sentir 

integrado ao conteúdo transmitido. Portanto, nesse contexto de colaboração, novas 

estratégias são utilizadas pela mídia no ambiente dessa convergência.  

Dentro desse raciocínio, o que foi alcançado com essa dissertação é 

visualizar a existência e a comprovação da interação onde os usuários tenham a 

oportunidade de ser parte ativa no processo de comunicação virtual. Com isso, se 

pretende demonstrar que as pessoas querem ser ouvidas, ou seja, que a partir de 
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um engajamento elas venham a ter voz e reconhecimento, de modo que possam dar 

a conhecer os seus sentimentos e defender seus valores.  

Inerente a esse envolvimento de quem assiste aos telejornais pelo 

Facebook, pela televisão ou participa pela rede social está relacionada à liberdade 

de expressão como forma de exercer sua identidade. Através disso, a referida 

colaboração em última análise revela a participação social e a oportunidade de ser 

parte no debate político, econômico, e ambiental. Com base nesse contexto, se 

evidencia que tal universo online proporciona, como mínimo, uma solução para a 

realidade da vida ao promover diálogo cidadão por meio de todas as 13 editorias.  

No âmbito deste cenário midiático, a cooperação entre indivíduos e atividade 

com as televisões públicas, observou-se o quão relevante e necessário é a presença 

da mídia e dos telejornais através do Facebook para o processo democrático. 

Podem se moldar as atitudes políticas e as condições para um debate a partir do 

que veiculam. Fazendo com que o debate e a participação do espectador estejam 

sempre dentro daquele contexto político e econômico que o próprio telejornal 

veicula. Mas que independente de existir tal situação por parte do programa (e a 

escolha do que veicular ou não), as pessoas sempre filtrarão as notícias com base 

nos seus valores e, nisso ocorre à participação e o engajamento. Essa análise 

proporciona uma maior participação política, algo tão desejado em um país 

democrático. 

Ademais para concluir, observou-se que como resultado da experiência 

prática desses usuários, o presente trabalho vem a considerar que dentro do 

domínio inicialmente proposto, novas questões são observadas (quem sabe para um 

futuro desenvolvimento) qual seja do exercício de direitos políticos a partir dessa 

interação online, com base na materialização da cidadania pelo meio virtual e com o 

diálogo existente entre os usuários. 
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(continua) 

APÊNDICE – TRATAMENTO DOS RESULTADOS TOTAL DE MANCHETES E 

EDITORIAS 

 

Quadro 1 – Editorias do Repórter Brasil (26/08) 

Editoria Categoria 

Grupo do G7 termina o evento na França. Economia 

Ajuda internacional para combater o fogo na Amazônia, diz Teresa 

Cristina (ministra da Agricultura). 

- Ao vivo, com a repórter Gabriela Noronha, de Brasília.  

Economia 

Sobre a Amazônia como regulador climático e maior bioma do 

Brasil abrangendo nove estados. 

Meio Ambiente 

Recursos do governo brasileiro para ajudar nos incêndios na 

Amazônia com a ajuda das Forças Armadas, de acordo com o 

ministro da Defesa, Fernando Azevedo e o ministro do Meio 

Ambiente, Ricardo Sallles. 

Meio Ambiente 

Instituto Chico Mendes de Conservação Ambiental chamou 

atenção de moradores de município de Rondônia quando comboio 

entra na cidade. 

Meio Ambiente 

A educação de jovens e adultos (EJA) vão além das 

oportunidades de trabalho. A educação mesmo que tardia ajuda a 

transformar às suas vidas, fazendo bem para o cérebro, segundo 

estudo da UFMG. 

Educação 

O EAD atrai novos estudantes pela facilidade financeira mas 

preocupa pela qualidade estudantil e retomada nos estudos. A 

cada ano mais estudante optam por esse modelo de ensino. 

Educação 

Pagamento do 13 salário do INSS torna medida de pagamento 

obrigatória no mês de agosto. O benefício torna uma injeção 

considerável na economia.  

Economia 

Gráficos do índice das bolsas de valores. Economia 

Feira no Rio de Janeiro (Tecweek) vê impactos positivos da 

tecnologia digital na economia e dia a dia de profissionais que 

trabalham em plataformas de petróleo.  

Economia 

A saúde de pacientes se torna facilitada com a ajuda de Saúde 
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(conclusão) 

(continua) 

medicamentos, mas a prescrição social (atividade fica, ioga, 

meditação e outras atividades) tem beneficiado crianças e 

adolescentes também. 

Campeonato Brasileiro (Comentarista de esporte tem participação 

no jornal). 

Esporte 

Jogos pan-americanos em Lima, no Peru, destacam jogadoras do 

vôlei de praia para outras competições. 

Esporte 

Jogos paramericanos no Peru. Esporte 

Em Brasília, jogos paramericanos irão estreia com o 

parataekwondo. 

Esporte 

Descarte correto de plástico doméstico dos cartões de banco 

vencidos faz parte da rotina dos paulistas. 

Comportamento 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Tabela 3 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (26/08) 

Interações Quantidade 

Comentários 1 

Compartilhamentos 1 

Curtidas 6 

Visualizações 98 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Quadro 2 - Editorias do Jornal da Cultura (26/08) 

Editoria Categoria 

Desmatamento e queimadas na Amazônia. Presidente da França 

(Emanuell Macron anuncia recursos para combater as chamas) 

Economia 

Desaprovação pessoal de Jair Bolsonaro quase dobra em 6 

meses, mas ele mantém mais de 41% de aprovação de apoio 

popular. Avaliação feita com pesquisa mostrou índices ruins do 

governo Bolsonaro. 

Política 

Grupo do G7 termina o evento na França. Política 

Começa o pagamento do 13° salário da aposentadoria e saque do 

PIS. NOTA COBERTA 

Economia 
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(conclusão) 

O índice de confiança da indústria aumentou. Segundo a 

Fundação Getúlio Vargas, a confiança melhorou. NOTA 

COBERTA 

Economia 

Terceiro setor no Brasil tem apoio de mais de 800 mil ONGS estão 

em atividade no país, colaborando com o poder público em 

diversas áreas.  

Economia 

Dólar chega a mais de 4 reais e gera guerra comercial e 

instabilidade entre China e EUA (maiores potências do mundo). 

Economia 

Câmara – projeto prevê autonomia da PF. Economia 

Fernanda Yong que faleceu estava prestes a estriar uma nova 

peça de teatro e um seriado. 

Cultura 

Karyn Bravo e Ana Paula Couto recebem os comentários do 

filósofo Mario Sergio Cortella e do historiador Marco Antonio Villa, 

falando sobre o governo atual, economia e  

Entrevistas  

Em São Paulo foi inaugurada a sétima estação da linha 15 Prata 

do monotrilho. Ela vai ligar as zonas leste e sudoeste da cidade 

com a linha dois verde do metrô.  

Institucional/ 

transporte  

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Tabela 4 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (26/08) 

Interações Quantidade 

Comentários 1146 

Compartilhamentos 110 

Visualizações 14 mil 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

  

https://www.facebook.com/KarynBravoTV/
https://www.facebook.com/MarioSergioCortella/
https://www.facebook.com/villamarcoantonio/
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(continua) Quadro 3 - Editorias do Repórter Brasil (27/08)  

Editoria Categoria 

'A Vida Invisível' é escolhido para representar o Brasil no Oscar 

2020. 

Cultura 

O relatório da reforma da Previdência, apresentado hoje no 

Senado, prevê mais de 1 trilhão de reais de economia, em 10 

anos. Governadores se reúnem com o presidente Jair Bolsonaro 

para discutir o combate às queimadas na Amazônia. 

Política 

Dados a obesidade no Brasil preocupam. Comportamento 

Brasileiros seguem conquistando medalhas nos jogos pan-

americanos, em Lima, no Peru. 

Esporte 

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com todos os governantes 

da Amazônia legal para discutir o desenvolvimento sustentável da 

região e medidas para combater as queimadas. 

Política 

Um banco de dados sobre biomas, áreas protegidas e até mesmo 

curiosidades sobre espécies usadas na nossa culinária. 

Tecnologia 

Feira de avicultura e suinocultura inicia em São Paulo. O maior 

evento do país, são esperados mais de 15 mil visitantes em busca 

de novas tecnologias e produtos para o setor. 

Tecnologia 

Em apenas um ano, serviço criado pelo Ministério da Saúde para 

esclarecer dúvidas e boatos respondeu mais de 11mil perguntas 

da população.  

Comportamento 

No Rio de Janeiro, a polícia destruiu mais de 40 toneladas de 

matérias falsificados e contrabandeados. 

Polícia 

Organização criminosa é acusada de tráfico internacional de 

drogas no Brasil. 

Polícia 

Mais de 12 milhões de brasileiros foram vítimas de alguma fralde 

financeira nos últimos 12 meses. A clonagem de cartões é o mais 

comum.  

Justiça 

O governo da China acusou o G7 de ingerência sobre Hong Kong. Internacional 

Atacante Neymar, Libertadores e Sul-americana são pautas do 

comentarista de esporte do programa. 

Esporte 

A metade da população brasileira está acima do peso e a falta de Saúde  
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(conclusão) 

(continua) 

exercício físico, muito tempo sentado e estresse são uma das 

causas do sobrepeso.  

O Brasil ficou em 3° lugar nas olimpíadas de profissões técnicas. 

A disputa foi na Rússia e contou com jovens de 63 países. 

Tecnologia 

As profissões ligadas a tecnologia serão as mais promissoras dos 

próximos 5 anos. 

Tecnologia 

O programa Caminhos da Reportagem monstra para onde vão o 

plástico descartado no meio-ambiente. 

Meio Ambiente 

Exposição itinerante em São Paulo do artista muralista Eduardo 

Kobra. 

Arte 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Tabela 5 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (27/08) 

Interações Quantidade 

Compartilhamentos 1 

Curtidas 4 

Visualizações 87 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Quadro 4 - Editorias do Jornal da Cultura (27/08)  

Editoria Categoria 

Presidente Jair Bolsonaro reúne governadores da Amazônia ataca 

terras indígenas e diz que aceitará ajuda do G7 se presidente 

francês pedir desculpas. 

Política 

Deu no New York Times que Ministro do Meio Ambiente, Ricardo 

Salles, contrariou Bolsonaro no programa Roda Viva. 

Política 

Pela primeira vez Ministro Sérgio Moro sai em defesa do Diretor 

Geral da Polícia Federal. 

Política 

Ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, alerta para o fim 

dos recursos de bolsas de pesquisas pelo CNPQ. 

Política 

Petrobrás registra dois vazamentos de óleo seguidos em 

Pernambuco. 

Meio Ambiente 

Lei da anistia que libertou presos políticos completa 40 anos.  Comportamento 
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(conclusão) 

Os caças Gripen têm cores da bandeira nacional pintadas na 

fuselagem.  

Tecnologia 

Karyn Bravo e Ana Paula Couto recebem o economista Ricardo 

Sennes e o especialista em relações internacionais Carlos 

Gustavo Poggio. 

Entrevistas 

Depois de visitar a Superintendência da Polícia Federal do Rio de 

Janeiro, o Ministro da Justiça, Sérgio Moro, elogiou o trabalho do 

chefe da instituição em um seminário sobre corrupção.  

Política  

O fogo queima mais que a Amazônia. Pesquisadores alertam que 

explorar de forma sustentável da biodiversidade da floresta é uma 

grande oportunidade de colocar o Brasil na ponta da economia 

mundial. 

Meio Ambiente 

O relator da reforma da previdência, Tasso Gereissati, entregou 

hoje ao Senado o parecer favorável à proposta. NOTA COBERTA.  

Economia  

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Tabela 6 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (27/08) 

Interações Quantidade 

Comentários 594 

Compartilhamentos 84 

Curtidas 388 

Visualizações 8,3 mil 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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(continua) Quadro 5 - Editorias do Repórter Brasil (28/08)  

Editoria Categoria 

Confirmada a primeira morte de sarampo no Brasil depois de 22 

anos. 

Saúde 

Doses extras de vacinas tríplices viral foram distribuídas em 

todos os estados para serem vacinadas crianças de zero a seis 

anos. 

Saúde 

A reforma da Previdência dá mais um passo com a leitura do 

relatório feita no Senado. 

Política 

Cresce o número de brasileiros que usa a internet para comprar 

produtos.  

Comportamento 

Exposição é lançada para comemorar os 25 anos do Plano 

Real. 

Cultura 

Grupo de parlamentares da base do governo se reuniram com o 

presidente Jair Bolsonaro. No encontro eles sugeriram que ele 

vete 10 pontos no projeto de lei sobre abuso de autoridade, 

aprovado pelo congresso. 

Política 

No Rio Grande do Sul, criadores tentam inserir a carne de búfalo 

no churrasco do gaúcho. 

Comportamento 

Em Brasília, o Supremo Tribunal Federal discute como o 

dinheiro da Lava Jato vai ajudar no combate às queimadas. 

Política 

O presidente do Chile se encontra com Jair Bolsonaro para 

reforçar a soberania sobre a floresta amazônica. 

Política 

A rainha da Inglaterra aceita o pedido para suspender o 

parlamento e acelerar a saída do país da União Europeia. 

Internacional 

O centro de operações conjuntas apresentou um balanço das 

ações da operação Verde Brasil que completou cinco dias de 

atuação no combate ao incêndio na Amazônia. 

Meio ambiente 

O Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes e taxa de 

crescimento populacional de menos de 1% ao ano. Os dados 

foram divulgados pelo IBGE e ajudam a formular orçamentos e 

políticas públicas para esta dose municípios. 

Comportamento 

Cresce o número de brasileiros que usam a internet para usar Comportamento 
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(conclusão) 

(continua) 

produtos ou contratar serviços. Pesquisa mostra que pode ser 

usado muito mais.  

Servidores públicos federais vão poder tirar licença de 

capacitação para fazer cursos conjugados com atividades 

voluntárias. Dia internacional do Voluntariado quatro toneladas 

de alimentos foram doaras a instituição de caridade do Distrito 

Federal. 

Política 

Treze países fizeram a operação de simulação do serviço militar 

no litoral do Rio de Janeiro comanda pelo Brasil e pelos Estados 

Unidos.  

Internacional 

Há 4 dias do final dos Jogos Paramericanos, o Brasil segue na 

liderança do quadro de medalhas, em Lima, no Peru. 

Esporte 

São registrados mais de 1000 paratletas no Brasil. Conheça dois 

dos atletas que merecem destaque. 

Esporte 

O futebol teve avanço sobre o futuro do atacante Neymar e na 

Libertadores e na Sulamericana. Comentarista de esporte fala 

sobre essa pauta. 

Esporte 

Na Itália, partidos rivais abriram caminho para a formação de um 

governo de coalisão. No México, incêndio deixou 5 mortes e 

mais de 11 feridos. No sul do Japão, famílias são forçadas a 

deixarem suas casas depois que fortes chuvas causaram 

enchentes e deslizamentos de terra. A ativista do meio 

ambiente, a sueca Greta Thumberg chegou à Nova Iorque que 

vai participar de conferência na ONU, depois de viajar como seu 

pai com um veleiro. NOTAS COBERTAS 

Internacional 

Incêndio ao Museu Nacional do Rio de Janeiro completa 1 ano. 

Novas exposições no palácio restaurado devem acontecer em 

2022. 

Comportamento 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Tabela 7 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (28/08)  

Interações Quantidade 

Compartilhamentos 1 
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(conclusão) 

Curtidas 5  

Visualizações 103 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Quadro 6 - Editorias do Jornal da Cultura (28/08) 

Editoria Categoria 

O ministro Edson Faccin determinou que caso do Instituto Lula 

volte a fase de alegações finais. O ministro ordenou escutar 

primeiro os réus delatores e depois os delatados. Depois da 

participação dos comentaristas, o Procurador do Ministério 

Público Federal em São Paulo, Bruno Magalhães, é entrevistado 

via Skype.  

Política 

Cerca de 70% dos brasileiros estão conectados à internet. São 

cerca de 127 milhões de pessoas. O avanço maior foi nas 

classes D e E.  (Pesquisar no Comitê Gestor da Internet) 

Comportamento 

A rainha Elizabeth autorizou o pedido do primeiro ministro 

britânico para suspender o parlamento por cinco semanas. A 

decisão de Boris Johnson causou polêmica e protestos no Reino 

Unido. 

Internacional 

A reforma da Previdência está em um momento decisivo no 

Senado e o governo tem pressa e quer votar já na próxima 

semana o texto decisivo. 

Política 

Primeira morte por sarampo no estado de São Paulo depois de 

1997. Entrevista com o médico Presidente do Departamento de 

Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, Dr. Renato 

Kfouri, via Skype. 

Saúde 

Quase 200 mil mortes em 10 anos. São os números das vítimas 

de trânsito envolvendo motos no Brasil. 

Violência 

TV Cultura vai transmitir três jogos do Torneio Internacional 

Futebol Feminino. 

Esporte 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Tabela 8 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (28/08) 
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(continua) 

Interações Quantidade 

Comentários 565 

Compartilhamentos 37 

Curtidas 293 

Visualizações 7,9 mil 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Quadro 7 - Editorias do Repórter Brasil (29/08)  

Editoria Categoria 

No dia em combate ao tabagismo, estudo mostra como perder o 

hábito de fumar. 

Saúde 

Seleção feminina de futebol enfrenta a Argentina, com a estreia da 

nova técnica do Brasil. Flamengo e Grêmio vão disputar uma das 

semifinais da Libertadores da América, com comentarista. 

Esporte 

Bacurau, filme brasileiro premiado em Cannes, estreia nos 

cinemas. 

Cultura 

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que a PEC 

paralela a reforma da previdência, deve ser votada até novembro. 

Política 

Lançado em Brasília um programa de combate à criminalidade. 

Cinco municípios foram escolhidos para a primeira fase. 

Violência 

O mercado financeiro no Brasil reagiu bem após o anúncio de 

renegociação à dívida Argentina ao FMI. (grafismo na tela) 

Economia 

O desenvolvimento da indústria e do setor de serviços ajudou a 

economia brasileira a crescer no segundo trimestre.   

Economia 

A medida provisória de liberdade econômica foi aprovada na 

Câmara e no Senado. Com ela microempreendedores esperam 

com mais segurança nos seus negócios e menos burocracia. 

Economia 

Aumenta a obesidade entre crianças e adolescentes. Saúde 

Sentir dor é quase uma unanimidade entre os brasileiros. A dor 

nas costas está entre as principais causas entre os afastamentos 

do trabalho. 

Saúde 

Brasil segue líder no quadro de medalhas nos Jogos 

Paramericanos, em Lima, no Peru.  

Esporte 
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(conclusão) 

(continua) 

Em Teresina, a determinação de um professor handball ajuda a 

mudar avida de jovens, na periferia da cidade. 

Esporte 

Parlamento inglês reage à suspensão e aumenta a crise sobre a 

saída da Inglaterra da União Europeia. 

Internacional 

Movimento hoteleiro no Rio de Janeiro ajuda a aquecer a 

economia. 

Economia 

Notícias da Agência Brasil no telão do programa. -  

Giro de notícias. Internacional 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Tabela 9 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (29/08) 

Interações Quantidade 

Compartilhamentos 2 

Curtidas 5 

Visualizações 291 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Quadro 8 - Editorias do Jornal da Cultura (29/08)  

Editoria Categoria 

Bolsonaro e Moro anunciam ação contra crimes violentos. Política 

PIB do segundo trimestre cresce 0,4% e afasta risco de 

resseção. 

Economia 

Governador João Dória visita complexo da Volkswagen, na 

Alemanha, e anuncia investimentos da montadora no estado de 

São Paulo. 

Política 

Criada Associação Nacional de Advocacia Negra que está 

sendo criada, tenta combater o racismo na profissão.  

Comportamento 

Ex-comandante das Farc retorna à luta armada. Internacional 

Futebol feminino na TV Cultura com Brasil e Argentina. Esporte 

Projeto pilote para combater crimes violentos no país e cinco 

cidades foram escolhidas uma em cada região. 

Violência 

Ação conjunta com a Polícia Civis do Pará e do Goiás prendeu 

em Goiânia suspeito de incêndios criminosos em área de 

Polícia 
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(conclusão) 

(continua) 

proteção ambiental. (NOTA COBERTA)  

No Maranhão forças do Exército se juntam ao Corpo de 

Bombeiros e a Polícia Ambiental do estado para combater focos 

de incêndio. (NOTA COBERTA) 

Meio Ambiente 

Um dia depois de pedir um empréstimo ao FMI, presidente da 

Argentina Maurício Macri pediu um diálogo com a oposição para 

dar tranquilidade aos argentinos. 

Internacional 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Tabela 10 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (29/08) 

Interações Quantidade 

Comentários 154 

Compartilhamentos 36 

Curtidas 254 

Visualizações 6,4 mil 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Quadro 9 - Editorias do Repórter Brasil (30/08)  

Editoria Categoria 

Em Brasília, a Emater põe em prática um plano para conter o 

Êxodo rural e estimular os jovens a ficar no campo. Dados do 

IBGE mostram e 1,5 milhão pararam de trabalhar no campo. 

Política 

A baixa de consumo nos restaurantes estimula lugares para 

esquentar marmitas. 

Comportamento 

Expointer animais de pequeno porte chama atenção do público. Economia 

No Rio de Janeiro, a Bienal do Livro põe a literatura como 

programa preferido do carioca. 

Economia 

Uma exposição de fotos tenta colocar os brasileiros a se encantar 

pela capital do Japão. 

Cultura 

O governo federal entregou no Congresso o projeto de lei 

orçamentária anual com valores do salário mínimo para 2020 e o 

quanto as contas públicas estarão no vermelho. 

Economia 

A operação Verde Brasil, de combate às queimadas na Amazônia Meio Ambiente 
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(conclusão) 

legal completou uma semana.  

Os cinco municípios que participam do projeto de combate aos 

crimes violentos começaram a ter a segurança reforçada em cada 

região do Brasil. 

Violência 

Libertadores, Sul-americana e Paraolimpíadas serão comentados. Esporte 

Motoristas de aplicativos virão microempreendedores e passam a 

ter direito previdenciário, auxílio doença e outros benefícios.  

Economia 

Os casos de obesidade quase triplicaram no mundo desde a 

década de 1970, segundo a OMS. No Brasil, o SUS oferece 

acompanhamento médico para combater os altos índices no país.  

Saúde 

- Repórter Vitor Ribeiro fala sobre os destaques das notícias da 

sexta-feira pela rádio nacional. 

- 

Manifestações na China. Ebola na África. Furacão Dória se 

aproxima a costa dos EUA.  

Internacional 

Paquistão e Índia disputam a Caxemira.  Internacional 

200 toneladas de brinquedos foram destruídas com iniciativa de 

São Paulo contra a pirataria. 

Polícia 

Dois ursos pardos, que tinham sido maltratados em circos, foram 

transferidos do interior do Ceará para São Paulo. 

Meio Ambiente 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Tabela 11 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (30/08) 

Interações Quantidade 

Compartilhamentos 2 

Curtidas 11 

Visualizações 743 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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Quadro 10 - Editorias do Jornal da Cultura (30/08) 

Editoria Categoria 

 Karyn Bravo e Ana Paula Couto recebem os comentários do 

advogado Airton Soares e do cientista político do Insper 

Fernando Schüler. 

 - 

Pesquisa do IBGE mostra que 41,3 dos brasileiros têm trabalho 

autônomo no país. 

Economia 

O governador de São Paulo apresenta o programa de 

desestatização para empresários alemães. 

Política 

Alvo de crise entre Jair Bolsonaro, Sérgio Moro e 

superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro é 

exonerado. 

Política 

Revista Veja afirma que encontrou o ex-assessor Fabrício 

Queijos desaparecido desde janeiro de 2019. 

Política 

Lei contra fumantes em São Paulo proíbe fumar em parques 

públicos. 

Comportamento 

Entrevista sobre o hábito de fumar com o médico cardiologista 

Dante Senra, por Skype. 

- 

Presidente Jair Bolsonaro disse que o governo europeu de ajuda 

externa vai monitorar as queimadas na Amazônia. 

Política 

Às vésperas dos 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial, 

um romance histórico lançado em São Paulo, conta a história da 

luta contra o autoritarismo.  

Cultura 

Bienal do Livro do Rio de Janeiro homenageia Maurício de 

Souza.  

Cultura 

Estante JC, nas sextas-feiras, os convidados dão dicas de livros. Cultura 

Futebol feminino rompe barreiras e ganha adeptas pelo Brasil. Esporte 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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(continua) 

Tabela 12 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (30/08) 

Interações Quantidade 

Comentários 630 

Compartilhamentos 45 

Curtidas 296 

Visualizações 7,9 mil 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Quadro 11 - Editorias do Repórter Brasil (25/11)  

Editoria Categoria 

Começa a valer a carteira digital estudantil e o aplicativo promete 

facilitar a vida dos estudantes. 

Tecnologia 

Após empate técnico, a corte do Uruguai adia as eleições 

presidenciais. 

Internacional 

A festa do Flamengo no final de semana em que o time conquista 

título da Libertadores e o Brasileirão. 

Esporte 

Baiana do acarajé, figura lendária, festejada em Salvador da 

Bahia. 

Cultura 

Dia de combate a violência contra as mulheres. Violência 

Governo federal cria uma campanha de combate à violência 

doméstica e anunciou o aumento das delegacias de atendimento 

para as mulheres. 

Política 

Boletim Focus (tela com os valores das bolsas de valores). Economia 

O sensu agropecuário de 2017, marcou aumento de propriedades 

rurais que utilizam agrotóxicos de combate à pragas. 

Economia 

Fragmentos de óleo foram encontrados em praias do norte do Rio 

de Janeiro. O material coletado foi enviado para análise. 

Meio Ambiente 

Cientistas de todo o país contam com novo aliado para as 

pesquisas de forma remota.  

Tecnologia 

Pesquisa revela que número de bebês prematuros nascidos no 

Brasil está acima da média mundial. 

Comportamento 

A cidade de Manaus é eleita pela primeira vez à sede latino-

americana da ópera. 

Cultura 
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(conclusão) 

(continua) 

Em São Paulo, no dia internacional do doador de sangue, foi 

recebido com um coral e brincadeiras.  

Saúde 

Depois de cerca de seis horas de cirurgia, os órgãos do 

apresentador Gugu Liberato foram retirados pra doação. Até 50 

pessoas podem ser beneficiadas. 

Saúde 

Instrumento que é a cara do nordeste brasileiro, a sanfona. Ela é 

compartilhada por muitas gerações de músicos. 

Cultura 

As eleições dos conselhos distritais de Hong Kong tiveram vitória 

dos candidatos a favor de mais democracia. Aplicativo do Uber foi 

cancelado pela prefeitura de Londres.  

Internacional 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Tabela 13 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (25/11) 

Interações Quantidade 

Comentários 13 

Visualizações 392 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Quadro 12 - Editorias do Jornal da Cultura (25/11)  

Editoria Categoria 

Construção civil registra maior índice dos últimos 7 anos. Economia 

Marinha analisa material de óleo que apareceu em mais praias 

do Rio de Janeiro. 

Meio Ambiente 

Concentração de gases do efeito estufa bate recorde em 2018. Meio Ambiente 

No Quênia, chuva fora de hora deixa 65 mortos e afeta 80 mil 

pessoas. 

Internacional 

A celebração das baianas do acarajé é reconhecida como 

patrimônio cultural do Brasil.  

Cultura 

O presidente do Senado, Davi Acolumbre, quer ouvir Sérgio 

Moro e líderes partidários sobre projeto de lei da prisão em 

segunda instância. 

Política 

Foi lançado em São Paulo o livro ―Corrupção na história do 

Brasil‖. 

Cultura 
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(conclusão) 

(continua) 

O governo lança a carteira de estudante digital em aplicativo 

gratuito.  

Tecnologia 

No terceiro dia do Papa no Japão se reuniu com o novo 

Imperador e pediu que o mundo não usasse mais armas 

nucleares. 

Internacional 

No Uruguai, centro-esquerda vence as eleições para presidente. Internacional 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Tabela 14 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (25/11) 

Interações Quantidade 

Comentários 346 

Compartilhamentos 22 

Curtidas 209 

Visualizações 6,3 mil 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Quadro 13 - Editorias do Repórter Brasil (26/11)  

Editoria Categoria 

Toma posse o novo Procurador-Geral da República, Augusto 

Aras. 

Política 

Supremo Tribunal Federal decide de que delator e delatado são 

réus diferentes e a tese podem anular sentenças da Laja Jato. 

Política 

O governo de São Paulo e a Fundação SOS Mata Atlântica, 

anunciam plana de despoluição dos rios Pinheiros e Tietê. 

Política 

No dia nacional dos surdos, você vai conhecer pessoas que têm 

na língua brasileiras de sinais o seu principal meio de 

comunicação.  

Comportamento 

Conhece o seu Ildeu que aos seus 94 anos quebrou o silêncio 

que há muito tempo calava os sinos da cidade de Paracatú.  

Comportamento 

O Banco Central revisou para cima a previsão de crescimento do 

PIB. (NOTA SIMPLES COM GERADOR DE CARACTERES 

MOSTRANDO OS ÍNDICES ECONÔMICOS). 

Economia 

No Ceará é sexto dia seguido de ataques comandados por Violência 
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(conclusão) 

facções criminosas em diversas cidades do estado. 

Você vai conhecer agora um pouco da rotina de treinamento do 

Gabinete de Segurança Institucional. Com status de Ministério, 

tem por função garantir a segurança do Presidente da República.  

Institucional 

Morre aos 86 anos o ex-presidente da França Chirac. Internacional 

Em Brasília, há 20 anos, funciona uma escola bilíngue que 

ensina em português e Libras.  

Comportamento 

Atlético Mineiro entra em campo daqui a pouco pela final da Sul-

americana.  

Esporte 

O Presidente dos EUA teria tentado ocultar documentos que 

provam que tentou pressionar o Governo da Ucrânia a investigar 

o filho de John Barden, possível adversário presidencial nas 

eleições dos EUA. Na Índia, pelo menos 11 pessoas morreram 

depois de alagamento na região de Cuni. Na Indonésia um 

terremoto deixou pelo menos 6 pessoas mortas. Na França uma 

fábrica de produtos químicos pegou fogo causando uma grande 

fumaça preta na região. 

Internacionais 

O comércio eletrônico tem sido impulsionado por uma nova 

tendência, os clubes de assinaturas. 

Tecnologia 

Rede hoteleira do Rio de Janeiro espera um aumento de 40% 

nas hospedagens com o Rock in Rio. 

Economia 

Comemorações de São Cosme e Damião na Bahia. O caruru é o 

prato principal da festa dos santos gêmeos. 

Cultura 

Foram conhecidos os vencedores da Rádio Mec, uma emissora 

da EBC. 

Cultura 

Pesquisa, coordenada por cientistas brasileiros, mostra que o 

consumo regular de frutas, legumes e verduras pode proteger o 

organismo por pelo menos 3 tipos de câncer. 

Comportamento 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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Tabela 15 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (26/11) 

Interações Quantidade 

Comentários 1 

Visualizações 257 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Quadro 14 - Editorias do Jornal da Cultura (26/11) 

Editoria Categoria 

Mais de 600 pessoas ficaram feridas e 21 mortos em terremoto 

na Albânia. 

Internacional 

Efeito estufa pode aumentar as temperaturas globais mais de 3 

graus neste século.  

Meio ambiente 

Parlamentares se reúnem para definir quem vai tonar na pauta 

da prisão em 2ª instância. 

Política 

Ministro da Economia volta a traz e fala em democracia 

responsável e sem excessos em qualquer lado, mas a confusão 

já estava formada dentro e fora do Congresso Nacional. Paulo 

Guedes falou na volta do AI-5 no Brasil.  

Política 

Abalo sísmico perto de barragens deixa moradores de 

Congonhas em pânico.  

Meio ambiente 

O recorde da alta do dólar como pode mexer no seu bolso? Economia 

O governo de São Paulo reduz pela metade o ICMS da indústria 

de calçados. 

Economia 

A poluição sonora pode ser prejudicial não só na saúde, mas ao 

bolso de quem mora principalmente nas grandes cidades. 

Saúde 

Dois institutos de pesquisa do Rio Grande do Norte 

desenvolvem projetos que auxiliam decifrar o funcionamento da 

mente. O objetivo é ajudar pacientes portadores de doenças 

neurológicas. 

Saúde 

Marinha confirma segunda praia do norte do estado do Rio de 

Janeiro atingida com o óleo do nordeste. 

Meio ambiente 

Jovem de 18 anos é morto em confronto na Colômbia. Violência 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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(continua) 

 

Tabela 16 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (26/11) 

Interações Quantidade 

Comentários 475 

Compartilhamentos 39 

Curtidas 250 

Visualizações 8,3 mil 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Quadro 15 - Editorias do Repórter Brasil (27/11)  

Editoria Categoria 

Uma pesquisa revela que 9 de cada 10 brasileiros fazem 

compras online e metade da população usa o celular para 

comprar pela internet. 

Comportamento 

As seguradoras descobrem um novo nicho de negócio com 

milhões de interessados, o seguro contra roubo de celulares. 

Comportamento 

As festas de final de ano e o crescimento das vendas no 

comercio aumenta a esperança para quem busca por uma vaga 

de trabalho temporário. 

Economia 

Cientista do Instituto Butantã misturam ciência e arte com 

imagem espetacular que o olho humano só pode ver com a 

ajuda de microscópios. 

Cultura 

No interior de Minas Gerais a gente vai ao encontro das raízes 

que mistura a culinária de Minas com a da África.  

Cultura 

O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento sobre a troca 

de informações sigilosas entre órgãos de inteligência e o 

Ministério Público. 

Política 

O Senado aprovou o projeto de lei que cria o programa Médicos 

pelo Brasil.  

Política 

A oitava turma do Tribunal Regional da Quarta Região manteve 

por três votos à zero a condenação do ex-presidente Lula no 

processo do sítio de Atibaia. (NOTA COBERTA) 

Política 

O Congresso Nacional derrubou hoje oito vetos presidenciais Política 
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(conclusão) 

em sessão conjunta de deputados e senadores que alteraram 

regras das eleições.  

A última turbina de Belo Monte foi acionada hoje. Agora, em 

plena operação, a Usina Hidrelétrica tem capacidade de atender 

60 milhões de pessoas em todo o país.    

Tecnologia 

O polo industrial de Manaus emprega cerca de 500 mil 

trabalhadores e abriga diversas empresas sustentáveis.   

Economia: 

Dezenas de moradores estão desabrigados em Salvador por 

causa da forte chuva. 

Previsão do 

tempo 

O Instituto Nacional Contra o Câncer promoveu no Rio de 

Janeiro um evento de comemoração ao dia nacional de combate 

a doença. 

Saúde 

Notícias da Rodada do Brasileirão e da Liga dos Campeões.  Esporte 

Cientistas da Universidade Federal Fluminense e da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro desenvolveram um 

radar que capaz de medir a poluição das águas da Baia de 

Guanabara e ajudar na navegação de grandes navios. 

Tecnologia 

Agricultores se manifestaram de forma que mudou a rotina diária 

em Paris. No Iraque, manifestantes voltaram a se manifestar 

pelo custo de vida. Explosões de produtos químicos no Texas 

(Estados Unidos), deixaram 6 funcionários feridos. Milhares de 

colombianos saíram às ruas em protesto contra as sanções do 

governo. 

Internacional 

Voluntários promovem sopa terapia para pessoas em situação de rua. Comportamento 

Filhote de girafa abandonado pela mãe, foi resgatado na África do Sul.  Internacional 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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(continua) 

Tabela 17 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (27/11) 

Interações Quantidade 

Comentários 15 

Compartilhamentos 20 

Curtidas 71 

Visualizações 2,2 mil 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Quadro 16 - Editorias do Jornal da Cultura (27/11)  

Editoria Categoria 

O avanço sobre a floresta amazônica ocasiona exploração das 

terras indígenas. 

Política 

Agricultores franceses invadem Paris em protesto contra as 

políticas do Presidente Macron. 

Internacional 

A oitava turma do Tribunal Regional Federal da quarta região, 

em Porto Alegre, condenou por unanimidade e segunda 

estância o ex-presidente Lula, no caso do sítio de Atibaia. 

Política 

Cinco dos seis Ministros do Supremo Tribunal Federal, que já 

votaram, decidiram liberar ouso de informações sigilosas por 

órgãos de investigação, sem a necessidade de investigação 

judicial.  

Política 

Congresso começa a liberar propostas do governo após o 

anúncio da emenda dos parlamentares. 

Política 

A Procuradoria Geral da República vai fazer um pente-fino nos 

gastos das operações do Ministério Público Federal, incluindo a 

Lava Jato. 

Política 

Na última semana deputados e senadores pressionaram o 

governo a liberar as emendas parlamentares prometidas durante 

a votação da Reforma da Previdência. 

Política 

O Brasil tem 5 milhões de endividados, segundo pesquisa do 

Banco Central.  

Economia 

Governo anuncia projeto para retirar impostos da cesta básica 

de outros produtos alimentícios, dinheiro iria para os mais 

Política 
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(conclusão) 

(continua) 

pobres.  

Brigadistas são suspeitos de causar inocência na Amazônia. Meio ambiente 

O aumento no número dos veículos nas grandes cidades 

incentivou o número de aplicativos de transporte, o que resultou 

na diminuição nos passageiros de ônibus em 17%. 

Comportamento 

O Presidente dos EUA, Donald Trump, vai incluir cartéis de 

drogas no México na lista de organizações terroristas. 

Internacional 

A Colômbia teve o sétimo dia de protestos contra as reformas 

econômicas do governo. 

Internacional 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Tabela 18 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (27/11) 

Interações Quantidade 

Comentários 674 

Compartilhamentos 72 

Visualizações 10.756 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Quadro 17 - Editorias do Repórter Brasil (28/11)  

Editoria Categoria 

A maioria dos ministros do supremo vota a favor do 

compartilhamento dos dados fiscais e bancários sem o aval da 

justiça. 

Política 

Pesquisa do IBGE aponta que aumentou a expectativa de vida 

no Brasil. 

Comportamento 

Avanços da medicina e mais acesso a rede de saúde 

contribuíram para os dados positivos. 

Saúde 

Amanhã é dia da Black Friday, mas é preciso pesquisar para 

não cair em uma fralde. 

Economia 

No Uruguai, candidato de centro-direita Juan Lacalle Pou vence 

a disputa contra Daniel Martinez nas eleições presidenciais. 

Internacional 

Em um rio importante na Amazônia, o Tarumã, agora tem um 

novo tipo de negócio, as casas flutuantes. 

Meio ambiente 
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(continua) 

A partir de janeiro de 2020, os juros do cheque especial vão ser 

limitados a 8% ao mês.  

Economia 

O ministério da economia publicou uma portaria que cria o 

programa de melhoria contínua da competitividade. A meta em 

longo prazo é tornar o país mais atrativo a investidores, além de 

criar emprego e renda. 

Economia 

Você sabe o que é um zumbido no ouvido? É um barulho 

imaginário que muita gente escuta, mas não tem causa médica 

aparente. 

Saúde 

O ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta resolveu participa, 

em São Paulo, do Sétimo Congresso Nacional de Hospitais 

Privados. 

Política 

O Ministério da Educação anunciou que prepara uma nova 

edição do Revalida, exame que reconhece o diploma de 

medicina de quem se formou fora do país.  

Política 

Em Minas Gerais, um programa do Ministério da Educação tem 

trazido à sala de aula alunos que já não tinham mais esperança 

de concluir o ensino médio.   

Educação 

O corpo do apresentador Gugu Liberato foi velado e reuniu 

milhares de fãs, em São Paulo. 

Comportamento 

O brasileirão teve seis jogos e mais informações com o 

comentarista de futebol. 

Esporte 

Cartilha da Fundação Osvaldo Cruz que ajuda a entender e a 

driblar a violência. 

Comportamento 

Em São Paulo, líderes do governo e líderes da iniciativa privada 

se reuniram para discutir como melhorar o ambiente de 

negócios no país. Segundo especialistas, os desafios a serem 

superados é a complexidade da tributação brasileira. 

Comportamento 

A polícia do Rio de Janeiro e o Ministério público fizeram uma 

operação, na Baixada Fluminense para prender acusados de integrar 

uma milícia. Ao menos 15 pessoas foram presas. 

Violência 

Donald Trump fez uma visita surpresa a tropas americanas no 

Afeganistão. A China reagiu ao Presidente dos EUA de transformar 

Internacional 
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(conclusão) 

(continua) 

em lei o apoio às manifestações pró-democracia em Hong Kong. O 

Presidente do Chile, Sebastián Piñera declarou a volta dos exércitos 

às ruas para proteger prédios torres de transmissões.  

Fonte: elaborado pela autora (2020).  

 

Tabela 19 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (28/11) 

Interações Quantidade 

Compartilhamentos 3 

Visualizações 138 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Quadro 18 - Editorias do Jornal da Cultura (28/11)  

Editoria Categoria 

Juan Lacalle Pou é o novo presidente do Uruguai, encerrando 

ciclo de 15 anos de esquerda.  

Internacional 

O Supremo Tribunal Federal aprovou a liberação de dados 

sigilosos, bancários e fiscais para investigadores oficiais, sem a 

necessidade de autorização judicial. 

Política 

Entrevista, pelo Skype, da apresentadora com a jurista Raquel 

Scalcon, professora de Direito Penal da FGV/SP, sobre a 

decisão do STF. 

- 

O Presidente Jair Bolsonaro afirmou que seu governo enfrenta 

dificuldades seríssimas em algumas áreas e que pode não ter 

candidatos em várias cidades em 2020. Foi o que disse no 

discurso do Fórum do Tribunal de Contas da União. 

Política 

Já estou soltos os quatro brigadistas que foram acusados de 

atearem fogo em Alter do Chão, município do Pará. 

Polícia 

O 13° salário deve injetar na economia brasileira mais de 200 

bilhões de reais até dezembro de 2019. 

Economia 

Governo militar os juros a 8% taxa do cheque especial. A 

Febraban critica medidas do governo. 

Economia 

Os brasileiros devem viver mais. Segundo pesquisa do IBGE, 

pessoa nascida em 2018 tem expectativa de viver, em média, 

Comportamento 
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76,3 anos. 

Brasil exporta cerca de U$ 101 bilhões de dólares em 

agronegócio. E estado de São Paulo responde a 22% do 

agronegócio. E China vai investir U$ 24,8 bilhões até 2022.  

Economia 

Análise aponta alta de 74% de desmatamento de territórios 

indígenas no país. 

Meio ambiente 

Europa decreta emergência e alerta para as questões 

climáticas. 

Internacional 

Mulheres que tiveram que largar o emprego por estarem 

grávidas ou cuidar da família. Uma realidade que começa pouco 

a pouco a ser mudada. ‗Deixa ela estudar‘ é o tema de hoje em 

parceria com a TV Cultura e o jornal Estado de São Paulo. 

Comportamento 

Bastidores do prêmio Jabuti. O prêmio teve 188 finalistas. Cultura 

Amigos, artistas e fãs se despedem do apresentador Gugu 

Liberato, em velório na Assembleia Legislativa de São Paulo. 

Comportamento 

A Correia do Sul anunciou que a vizinha Correia do Norte fez um 

novo lançamento de misseis.  

Internacional 

Na Colômbia, uma perícia confirmou que a morte de um jovem 

de 18 anos foi causada por um disparo feito pela polícia.  

Internacional 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Tabela 20 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (28/11) 

Interações Quantidade 

Comentários 332 

Compartilhamentos 37 

Curtidas 180 

Visualizações 6,7 mil 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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(continua) 
Quadro 19 - Editorias do Repórter Brasil (29/11)  

Editoria Categoria 

Comissão especial da câmara conclui a análise e aprova sem 

mudanças no texto base a proposta de Reforma da Previdência 

dos Militares. 

Política 

Governo Federal estende o período do defeso e proíbe por risco 

de contaminação química a pesca em áreas atingidas pelo óleo. 

Meio ambiente 

A Arábia Saudita anuncia planos de arrecadar mais de 10 

bilhões de dólares no Brasil. 

Internacional 

Dia Nacional do Livro, nós iniciamos uma série inicial sobre a 

importância da literatura. 

Cultura 

No Rio de Janeiro, o presidente da Petrobrás, Roberto Castello 

Branco, falou sobre a dificuldade de identificar os responsáveis 

pelo vazamento do óleo no litoral brasileiro. 

Política 

Governo brasileiro está cobrando de 11 países os possíveis 

responsáveis pelo vazamento do óleo que já causou um enorme 

prejuízo ambiental ao país. 

Política 

Você mora em casa ou apartamento? Parece uma pergunta 

simples, mas é importante para definir políticas públicas. 

Segundo pesquisa do IBGE, o número de lares cresceu 2,2% no 

país. 

Comportamento 

Avanços no combate a poliomielite. Saúde 

Copa do Mundo Sub-17 com repórter, ao vivo. Esporte 

As meninas do Corinthians, do futebol feminino, ganharam o 

título da Libertadores e já tem a taça de campeãs.  

Esporte 

Especialista afirmam que é importante manter os esforços de 

vacinação para garantir que a poliomielite não tenha chance de 

voltar a circular. 

Saúde 

Mais de 30 entidades ligadas á medicina e ao direito dos 

consumidores assinaram um manifesto contra mudanças das 

atuais regras dos planos de saúde. 

Saúde 

Medicalização infantil, um tema que está sendo debatido entre 

médicos, professores e pais. 

Saúde 
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(conclusão) 

(continua) 

O primeiro ministro do Líbano renuncia, mas os protestos contra 

o governo continuam no país. O parlamento britânico aprovou 

uma nova eleição geral no país ainda esse ano. Na Índia, 

velaram o corpo de um menino de dois anos que caiu em um 

poço que tinha mais de 30 metros de profundidade. Protestos no 

Iraque depois que 14 pessoas morreram depois que a força de 

segurança do país abriu fogo contra os manifestantes. Nos EUA 

incêndios que atingiram a Califórnia já chegaram à cidade de 

Los Angeles, no sul do estado. 

Internacional 

Em Belo Horizonte, que tal conhecer o designe italiano? Uma 

exposição inédita reúne mais de 100 peças, são objetos, obras 

de arte, miniaturas e automóveis.  

Cultura 

No ENEM, as questões sobre atualidades têm grande peso na 

prova. E com as fakes news, os candidatos precisam ficar 

ligados com uma possível mentira.    

Educação 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Tabela 21 - Interações no Facebook do Repórter Brasil (29/11) 

Interações Quantidade 

Comentários 12 

Visualizações 441 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Quadro 20 - Editorias do Jornal da Cultura (29/11)  

Editoria Categoria 

Ataques em Londres causam a morte de duas pessoas que 

foram esfaqueadas, mas o suspeito foi morto. 

Internacional 

Antes do recesso de fim de ano, parlamentares tentam chegar 

em um acordo sobre andamento de pautas no Congresso. 

Política 

Foi presa uma desembargadora acusada na venda de 

sentenças sobre grilagem de terras. Ela é a segunda magistrada 

detida na operação da Polícia Federal. 

Política 

A taxa de desemprego teve um leve recuo no trimestre Economia 
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(conclusão) 

terminado em outubro. Mas as custas da informalidade que bate 

novo recorde, que atinge 4 em cada 10 trabalhadores 

brasileiros, segundo o IBGE.  

6 milhões pessoas estarão mais podres na América Latina, 

segundo Panorama Social da América Latina em 2019. 

Economia 

O ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira, está banido para 

sempre pelo futebol. O comitê de ética da Fifa concluiu que ele é 

culpado por corrupção. 

Esporte 

Cerca de 135 mil brasileiros estão infectados pelo vírus HIV e 

não sabem. 

Saúde 

Começa mutirão de cirurgias organizadas pela ONG Saúde e 

Alegria para atender uma comunidade carente no Pará. 

Saúde 

Primeiro Ministro do Iraque renuncia ao cargo, depois de dois 

meses de protestos. 

Internacional 

Marinha já recolheu cerca de 5 mil toneladas de óleo do litoral 

brasileiro. 

Meio ambiente 

Sexta-feira para o futuro, movimento ganha o mundo por ativista 

de 16 anos e ganhou as ruas, às vésperas da Cúpula das 

Nações Unidas sobre o Clima (COP25). 

Meio ambiente 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 

 

Tabela 22 - Interações no Facebook do Jornal da Cultura (29/11) 

Interações Quantidade 

Comentários 323 

Compartilhamentos 24 

Curtidas 195 

Visualizações 6,9 mil 

Fonte: elaborado pela autora (2020). 
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ANEXO A – TRANSMISSÕES E POSTAGENS NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL E JORNAL DA CULTURA 

 

Figura 1 – Repórter Brasil (26/08) 

 

Fonte: TV Brasil (2019a) 

 

Figura 2 - Repórter Brasil (27/08) 

 
 

Fonte: TV Brasil (2019b) 
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Figura 3 – Repórter Brasil (28/08) 

 
 

Fonte: TV Brasil (2019c) 

 
Figura 4 – Jornal da Cultura (26/08) 

 
  

Fonte: Jornalismo TV Cultura (2019a). 
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Figura 5 – Jornal da Cultura (28/08) 

 
 

Fonte: Jornalismo TV Cultura (2019c). 

 
Figura 6 – Jornal da Cultura (29/08) 

 
 

Fonte: Jornalismo TV Cultura (2019d). 
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Figura 7 – Repórter Brasil (30/08) 

 
 

Fonte: TV Brasil (2019e). 

 

Figura 8 – Jornal da Cultura (25/11)

 

Fonte: Jornalismo TV Cultura (2019k). 
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Figura 9 – Jornal da Cultura (27/11) 

 

Fonte: Jornalismo TV Cultura (2019l). 

 

Figura 10 - Jornal da Cultura (29/11) 

Fonte: Jornalismo TV Cultura (2019m). 
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ANEXO B – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 26/08 (TV BRASIL, 2019A) 

 

- 10:33 Vote Eduardo Bolsonaro embaixador kkkkkk 

- 0:00 Beleza de transmissão. 

- 10:54 Calma pessoal Eduardo Bolsonaro vai resolver kkkkkk 

- 5:47 E a cotação do dólar lá nas alturas 

- 6:02 E a cotação do dólar lá nas alturas 

- 8:36 Aham... refrigerantes é bom né? Sorvetes, embutidos não tem conservantes? 

Tá bom 

- 6:07 Que aqui tb é de PERNAMBUCO? 

- 4:58 O q é agrotóxicos? 

- 8:19 de Belmonte Bahia boa noite para todos 

- Repórter Brasil · 2:28 Boa noite a todos! Não se esquece de curtir e compartilhar a 

live com  

- 7:07 VOLTA TV NBR! 

- 3:51 BRUXA DO AGROTÓXICO! TERESA CRISTINA! 

- 5:33 E a cotação do dólar lá nas alturas 

- 0:31 Boa noite. 

- 6:51 Boa noite! 

- 0:11 boa noite! 

- 29:24 Bem vindo Paulo leite 

- 15:29 O problema é que a sociedade sequer dá-se ao trabalho de assistir um 

jornalismo reproduzido de forma isenta e responsável como a da TV Brasil. Aliás tem 

gente que nem sabe que existe TV Brasil 

- 3:33 Olá boa noite 

- 2:24 BELÉM DO PARÁ! 

- 3:16 Boa noite! GOSTARIA QUE FOSSEM IMPLANTADOS PROGRAMAS PRA 

REFLORESTAMENTO NO SEMIÁRIDO PRA MITIGAR OS PROBLEMAS 

AMBIENTAIS. 

- 40:24 Boa noite. @ 

TV Brasil · 42:49 O Repórter Brasil chegou ao fim! Voltamos amanhã! Boa noite! 

 

https://www.facebook.com/reporterbrasilnarede/?rc=p
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
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ANEXO C – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 26/08 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019A) 

 

 - 0:04  desde sempre. 

- 0:06 

 

 

- 0:08 Um chato esse Villa 

 - 0:10 Boa noite a todos 

- 0:20 

 

 

 

- 0:21 TV TENDÊNCIOSA CULTURA 

https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/906181083091603/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/906181083091603/
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- 0:25 ALO 

- 0:27 BOA NOITE MEU POVO 

- 0:31 Boa Noite a todos. 

- 0:33 Boa noite colegas 

- 0:33 Boa noite a todos 

- 0:35 Boa noite!!!! 

- 0:39 Boa noite amigos 

- 0:40 Boa noite a todos da cultura 

- 0:41 Boa noite :) 

- TV TENDÊNCIOSA CULTURA 

- 0:46 Boa Noite Pessoal!!! 

- 0:52 Boa noite a todos  

- 0:57 Ele é sempre do contra 

- 1:05 Boa noite! 

- 1:11https://vetatudo.com.br/ba/ 

- 1:17https://vetatudo.com.br/ba/ 

- 1:25 jesus voltou 

- 1:32 Villa está mais ponderado, gosto mais dele assim. 

- 1:34 Boa noite! 

- 1:37 Boa noite 

- 1:43 O Sinistro inimigo do meio ambiente! 

- 1:45 jesus perdoa quem votou mal 

- 1:58 Boa Noite Pessoas! 

- 2:12 Concordo com vc. 

- 2:15 Boa noite. 

- 2:23 E só esquerda aí tá difícil de assistir esse jornal. 

- 2:36 jesus perdoa 

- 2:38 A amazônia é do brasil!!! 

- 2:49 olha o GADO chegando muuuuu 

- 2:50 Boa noite! 

- 3:00 Se quisermos a gente queima aquilo tudo! 

- 3:01 boa noite pessoal 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvetatudo.com.br%2Fba%2F%3Ffbclid%3DIwAR1aXQqIPb8y34Kryykbijn4uy2VIXJI9M0vjhXjfE36XlxF0nRb_jvuyso&h=AT2RXRbNWtXDRh-MoVNYmSIoJeCEhaZz7xKmjUMXJfv2nXKjM2Dyp3hKaKGFEFe59X6IVW6nOd9pS8coCJFmFNcdNyIOZNb_wDBrIvjhnil5bIritLL5RAdEwlITXNC6
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvetatudo.com.br%2Fba%2F%3Ffbclid%3DIwAR0izVf5u4qvCY2KliRglXiR4WP0ruTtBMrsFVXapI_gizOKOI4mfj-RfL8&h=AT26Rnf8se-glqftpoRsFJe618UEwkLf3G9kb_xgG-EdRFc9DudstYCgLHoD5ptZy2h34e9jp1AMUl0IQyNIj3tvE1jyXPsOgO-kwLHcy463aRLpWdnoloPvK5ceCqvW
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- 3:10 eu não aceitaria esmola de ninguém para depois não querendo ficar se 

metendo nos assuntos do país! 

- 3:20 jesus não queima 

- 3:27 NÃO ACEITAREMOS ESMOLAS!! 

- 3:42 AGORA MACRON TAMBEM E ESQUERDISTA 

- 3:56 Salles já está falando em povo brasileiro 
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ANEXO D – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 27/08 (TV BRASIL, 2019B) 

 

- 7:45 E o golpe no trabalhador continua. 

- 15:46 Continuo de olho... 

- 13:31 Pelo site 24hs trava. talvez seja problemas no meu java 

- 21:56 São José dos Campos SP  

- 3:37 Boa noite :) 

- 3:52 Boa noite  

- 13:12 Ótimo a transmissão poderia ser 24hs no Facebook ou youtube 

- 26:33https://www.lanacion.com.ar/.../hay-200-brigadistas... 

- 14:58 Parabéns pela transmissão. 

- 21:12 Boa noite para nós... 

- 0:00 A Globo tá tão preocupada com o meio ambiente que até tirou do ar o 

programa Globo ecologia em agosto de 2014 

-32:33 Leia brasileiros Nossos bombeiros argentinos aguardam a resposta do 

governo brasileiro para ajudar a combater o incêndio na Amazônia, eles pedem 

permissão esperando o sim. 

TV Brasil · 0:00 Boa noite! 

TV Brasil · 11:17 voltamos já! 

TV Brasil · 2:49 Não esqueçam de curtir e compartilhar a transmissão ao vivo 

do Repórter Brasil 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fsociedad%2Fhay-200-brigadistas-argentinos-listos-brindar-ayuda-nid2281910%3Ffbclid%3DIwAR3u-tOFvZRuYQ9RG3sRYgoPcgf89nFO6TVkdH9Y6pQC5eMoUiYLihvEP0w&h=AT1jL2sPwa0vNxXqDbOcaEseNMBZDCi-VaRtc4MtevVdRDbeVKkwSB6g9SglJNNMoQGLFUvXL8QX4-FSaq_lcdHlDIlADiJw55_5IdCKzwwwOBtouiLYIQTtD9KgX6lc
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/reporterbrasilnarede/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=372589186752140_372604466750612&av=1815243412
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=372589186752140_372604466750612&av=1815243412
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ANEXO E – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 27/08 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019B) 

 

- 0:03 Boasnoticias 

- 0:04 28/08/2019...Estou vendo o lado escuro e o lado claro!!! Estou vendo o lado 

de Deus e o lado do diabo; o lado do certo, errado, do bem e do mal... Fui dividido 

em polos contrários!!! Tenho amor e ódio, raiva e carinho; um tapa na cara, um 

beijinho!!!  

- 0:08 Receitinha pra privatizar: sucateamento, acidentes pra denegrir a imagem da 

empresa perante a opinião pública e depois é só vender baratinho, sabe-se lá pra 

atender interesses de quem! Do Brasil não é! 

- 0:08 Soberania não cabe nesse governo! Falam alto com alguns e ajoelham-se 

para outro! Começaram entregando a base de Alcântara!!!! 

-0:11  Assistam ao video e repliquem 

O incêndio devora a floresta Amazônica em quatro estados brasileiros e na Bolívia. 

Há fogo também em regiões do Paraguai e da Argentina, que já não são região de 

floresta. Basta navegar em fotos do site da Nasa.… 

- 0:13 Olá boa noite 

- 0:19 Boa noite! 

- 0:29 Boa noite a todos 

- 0:31 Boa noite a todos 

- 0:33 Boa noite a todos da cultura 

- 0:37 Boa noite amigos 

- 0:38 Boa noite pessoas! 

- 0:53 Boa Noite Pessoal!!! 

- 0:59 boa noite Dina Pedrosa 

- 1:03 Boa noite 

- 1:10 Boa noite! 

- 1:13 Lucas Rodrigues Ferreira O agronegócio não é esse que queima floresta. 

Pergunte pro Blairo Maggi se ele está gostando desse negócio? 

- 1:13 Lucas Rodrigues Ferreira Qual ficção a das fakenews? ah, sei! Sei! 

- 1:13 Continua rindo Lucas! Quem ri por último ri melhor! kkk 

- 1:15 BOA NOITE PESSOAL 

https://www.facebook.com/sergiodina?hc_location=ufi
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- 1:26 Boa noite meu amigo 
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ANEXO F – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 28/08 (TV BRASIL, 2019C) 

 

- 29:24https://www.facebook.com/Eng.MarcioBrasil/ 

- 9:36 Boa noite,sempre ligada 😘 

- 0:00 Boa noite! 

- 33:01 Boa noite :) 

- 2:32 Boa noite 

- 0:10 Boa noite....! 

- 5:01 Boa noite! 

- 11:12 São José do Rio Pardo sp 

- 35:33 Eu que agradeço pela Boa programação 👏 

- 10:09 Uma pena que demoraram demais para tomar uma atitude. Agora precisam 

cercar o desmatamento indevido, multando os envolvidos. 

- 44:03 Boa noite Fi t+ boneca Parabéns TV Brasil :) 

- 37:34Parabéns pela programação. 

- 2:06 Boa noite! 

- 1:36 estou ligado direto de Belmonte Bahia boa noite toda equipe 

- 33:20 Oi boa noite, recomendo sempre aos meus amigos; um ótimo jornal 

TV Brasil · 34:01 Obrigado Magaly Milani! 

TV Brasil · 31:05 Voltamos em 1 minuto! 

TV Brasil · 0:00 Boa noite! O Repórter Brasilestá no ar! 

TV Brasil · 10:49 Não esqueça de curtir e compartilhar nosso jornal com seus 

amigos!  

TV Brasil · 14:01 Voltamos em 1 minutinho! 

TV Brasil · 43:13 Obrigado pela companhia! Estamos de volta amanhã, às 20h15. 

Boa noite e até lá! 

TV Brasil · 8:37 O Repórter Brasil também é transmitido, ao vivo, no Twitter e no 

Youtube. Você pode escolher onde quer nos assistir! :) 

 

 

https://www.facebook.com/Eng.MarcioBrasil/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/tvbrasil/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/magaly.milani?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/reporterbrasilnarede/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/reporterbrasilnarede/?hc_location=ufi
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ANEXO G – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 28/08 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019C) 

 

- 1:42 OLA BOA noite ufa... 

- 1:52 Luiz Flávio Gomes 

- 1:52 Me inclua fora desta 

- 1:52 NUNCA! 

- 2:11 Boa noite 

- 2:23 Fora PT 

- 2:32 Lei da bengala já! Limpeza no STF!!! 

- 2:37 Solta um e prende vários! 

-2:40 Desse jeito tudo voltará a ser como antes no quartel de Abrantes impunidade 

geral !! 

 



    116 

 
 

ANEXO H – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 29/08 (TV BRASIL, 2019D) 

 

- 5:30 Melhor do que Jornal Nacional 

- 29:39 Time bom é Corinthians rapaz... que tem Mosqueteiro  rsrs 

- 33:17 poooxa parou.... 

- 33:21 aeee 

- 32:21 Legal :) 

- 40:57 Orxi meu apelido em casa foi pra o cinema hahah 

- 0:49 Boa noite :) 

- 42:15 bacana t + 

- 0:41 Boa noite...! 

- 3:13 Boa noite! 

- 4:17 Boa noite! 

- 25:42 Boa noite! 

- 1:39 Boa noite a toda equipe 

Paulo e a linda katiuscia 

TV Brasil · 1:41 Boa noite a todos! Gosta do nosso telejornal? Então não se esquece 

de curtir e compartilhar a live do Repórter Brasil 

TV Brasil · 41:59 O Repórter Brasil chegou ao fim! Voltamos amanhã! Boa noite! 

 

https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/reporterbrasilnarede/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
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ANEXO I – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 29/08 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019D) 

 

- 11:58 BOLSODORIA,O TRAIDOR 

- 5:44 A GUERRA FRIA DO BOLSONERO E DO BOLSODORIA CONTINUA,ESSES 

DOIS VÃO DANÇAR A VALSA DA DERROTA ABRAÇADOS. 

- 13:57 A justiça não é branca nem preta. 

- 15:37 O importante é a cor da pele ou a competência? 

- 0:04 - 30/08/2019...Use a imaginação para escapar das amarras da escuridão! Use 

o seu coração para escapar dos opostos, contrários do sim e do não!!! Caia fora dos 

pensamentos, símbolos, limitação!!! Existe uma unidade em tudo, além das 

dualidades do amor e d…  

- 1:59 Pibinho!!! 

- 12:00 

 

 

 

- 3:20 Afunda Brasil  

-11:45 Veja Jose Antônio Bassi, Roberto Bichi, Ronaldo da Silva, 

- 11:07 Projeto Piloto compreende? · 

- 21:59 Odeio futebol 

- 1:05 Esse povo que não gosta do jornal ,assiste pq? 

- 0:52 Boa noite 

- 2:09 Melhor jornal 

- 4:02 Sr MERCADO é um sujeito muito voluntarioso 

- 0:25 Boa noite 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=408942599764959_408976656428220&av=1815243412
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=408942599764959_408976656428220&av=1815243412
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/408942599764959/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/408942599764959/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2608041632579511&set=p.2608041632579511&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2608041632579511&set=p.2608041632579511&type=3
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009092913926&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006688214238&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ronaldo.dasilva.739978?hc_location=ufi
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- 8:28 Não consigo aceitar que a mídia não vê nada de bom no governo. Mesmo 

com um leve aumento do PIB. 

- 0:12 Boa noite! 

- 17:30 O Reitor José Vicente deu uma aula de cidadão. 

- 0:00 Terminou mais cedo devido a transmissão do futebol feminino. 

- 12:18 Esse Pondé é muito fraco nas análises econômicas. 

- 0:01 Boa noite 

- 0:37 Uai tá passando esporte? 

- 5:05 Os EUA pode né Ponde 

-6:16 Esse Moro é uma mala sem alça 

- 9:49 E o couro pegou! 

- 7:38 Hoje ele tá de bem com Moro.Amanha não tá mais 

- 0:00 Tem que começar aumentar o pib de algum lugar, ainda bem começou 

aumentar. 

- 25:04 Boa noite 

- 25:08 Boa Noite 

- 24:28 boa noite 

-  24:31 Boa noite a todos 

- 18:23 Esse símbolo da Cultura poderia ser colocado em outro lugar pq tá 

atrapalhando a janela em Libras 

- 1:48 QUE VERGONHA DE PIB..0,4%.. 

- 16:21 No jornalismo tem esse preconceito e porquê vocês não falam. 

- 25:07 Boa noite 

- 25:40 Bem, Boa Noite para vcs! 

- 12:56 Que comparação sem sentido do Ponde 

- 20:39 As farc agora ganha dinheiro, foi para política 

- 17:49 Brasil eh violento pq as autoridade não realizam um serviço de excelência 

- 25:30 Jogo 

- 12:52 Kkkk 

-  24:56 Já? 

- 5:37 Hj começou mais cedo o jornal da cultura? 

- 21:34 JC está sem assunto hj?? 

- 21:50 Futebol?? Sério mesmo???? 

https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/408942599764959/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/408942599764959/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/408942599764959/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/408942599764959/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/408942599764959/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/408942599764959/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/408942599764959/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/408942599764959/
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- 24:48 Acabou??? 

- 24:54 Uai?? 

- 24:34 ISSO É SINAL QUE VAMOS ESTAR FERRADOS COM ESSE 

PIB..0,4..PONDE.. 

- 0:34 Boa noite 

- 19:49 Jornalismo dê qualidade 

- 17:25 Infelizmente temos o próprio racismo da própria raça. E temos que ter bons 

profissionais independente da raça. 

- 2:02 Boa noite 

- 9:12 Moro Patrimônio Nacioanal KKKKKKKKKK 

- 1:04 Oi 

- 25:12 Mudou o horário? 

- 15:35 E porque aí na bancada do jornal da Cultura tem duas galegas, e não uma 

Negra e uma branca trabalhando juntas????? 

- 16:16 E o Queiroz???? 

- 7:24 Boa noite! 

- 0:54 Boa noite! 

- 21:23 Essa ANA Paula é bela! 

- 0:00 Porque terminou cedo 

- 2:27 Boa noite :) 

- 12:31 Pooora barba branquinha.... 

- 0:53 Boa noite 

- 2:00 Boa noite 

- 22:18 Boa noite!!! 

- 12:34 Olha a cara das moças 

- 22:53 Vai transmitir jogo hoje 

- 23:22 Tem o grupo jc+ 

- 4:37 Boa noite! 

- 18:10 A Cris vai pagar as dívidas 

- 3:24 Eita jornal bom. Acessibilidade sempre. 

- 0:31 Boa noite  

- 7:09 Boa noite 

- 22:23 Boa noite 
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- 18:13 Boa Noite Pessoas!!! 

- 25:10 Ma já acabou????? 

- 12:47 Investir em nois 

- 2:24 Nos noite 

- 14:57 BOA NOITE MEU POVO 

- 22:00 Otima bancada hoje. Parabéns JC 

- 18:59 boa noite 

- 19:11 As FARC foi para algo maior, política!!! 

- 10:25 Boa noite a todos 

- 24:55 Acabou? 

- 25:06 Meia hora de jornal? 

- 17:09 Se comemoram os 0,4 de crescimento do PIB, por que chamava 1 % de 

"pibinho"? Agora vamos denominar como? 

- 24:17 Será que cresceu APESAR desse governo desastroso? 

- 24:14 Ué, sou eu ou tudo está ao contrário nesse jornal hoje? 

- 6:42 Mudou o horário? 

- Boa noite! 

- 2:00 Boa noite 

- 7:23 isso tinha que ter feito desde um inicio 

- 24:57 Já terminou? 

- 24:48 Boa Noite a todos!! 

Até amanhã!! 

- 12:07 Boa Noite Pessoal!! 

- 11:16 Dória fazendo pré-campanha. 

- 18:40 As Farc estão recebendo apoio da Venezuela, por isso querem voltar aos 

crimes. 

- 10:03 Segunda-feira tem Glenn no JC!!! ❤❤❤ 

- 24:01 Não pensem como meu amigo que diz: "Há males que vem de trem ". 

KKKKK 

- 18:47 O Macri TA MUITO HUMILDE,O QUE FAZ UMA PRE-DERROTA. 

- 0:52 Imprensa, continuem a fazer bastante propaganda contra o Brasil, afinal, o 

que são 13 milhões de desempregados, vamos lá, vamos dobrar esse número!!!  

- 23:22 Ana Paula Couto é a melhor apresentadora de telejornal do país. 

https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=408942599764959_408966596429226&av=1815243412
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=408942599764959_408966596429226&av=1815243412
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- 12:44 TV de propaganda do DORIA . TRASH. 

- 4:06 Gostaria de saber aonde o Brasil está crescendo 

- 17:16 Há muito tempo não assisto esse jornal. Tentei hoje mas não consegui. É 

vermelho demais para o meu gosto.  

Pondé mudou de lado ou apenas disfarçava. 

- 22:10 JC mudou de horário? 

- Mudou horario? Liguei a tv ja no fim 

- 17:16 Boa noite a todos 

- 22:23 E o Willian Corrêa estará no youtube. 

- 15:23 Boa noite, amigos!! 

 



    122 

 
 

ANEXO J – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 30/08 (TV BRASIL, 2019E) 

 

- 0:00 Boa noite. 

- 1:43 Boa noite 

- 0:46 Boa noite!! 

- 1:39 Boa noite :) 

- 0:54 Boa noite 

- 13:59 Boa noite 

- 10:55 Boa noite,Kátia x Paulo  

- 2:59 Boa noite! 

- 0:29 Boa noite ! 

- 13:36 Boa noite! 

- 7:46 Só nesse jornal eu sei de fato o que acontece no Brasil 

- 2:16 Boa noite Paulo katiuscia é toda equipe 

- 19:29 Boa noite sou de Guadalupe e Rj. 

- 17:04 Boa Noite! 

- 41:50 Gosto muito do trabalho de vocês, parabéns. 

- 16:40 Parabéns Tv Brasil pelo belissímo programa sobre a terceira idade hoje prla 

manhã. 

TV Brasil · 44:13 O Repórter Brasil chegou ao fim! Voltamos segunda-feira! Bom fim 

de semana 

TV Brasil · 1:05 Boa noite! 

TV Brasil · 1:09 Estamos no ar, acompanhe! 

TV Brasil · 44:04 O Repórter Brasil de hoje está chegando ao fim! Voltamos 

segunda-feira! Boa noite a bom fim de semana a todos! 

 
 

https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=2304680386315893_2304778206306111&av=1815243412
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=2304680386315893_2304778206306111&av=1815243412


    123 

 
 

ANEXO K – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 30/08 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019E) 

 

- 0:16 Boa noite a todos 

- 0:15 Boa noite  

- 0:11 Parabéns cultura 

- 0:00 Boa 

- 0:15 Olá. Boa noite 

- 0:03 Boa noite 

- 0:31 Boa Noite 

- 0:34 Boa noite a todos da cultura 

- 0:40 Boa noite. 

- 0:35 Boa noite 

- 0:49 Boa noite 

- 0:44 boa noite 

- 0:43 Boa noite 

- 1:19 Boa Noite a todos!!! 

- 1:36 ué, começou assim ? 

- 1:33 Boa noite  

- 1:34 O povo sofre sem emprego. Enquanto isso Brasil parado. 

- 0:00 Alguem esta conseguindo ver? 

- 0:57 Boa noite ! 

- 1:53 Amigos, boa noite para vocês ! 

- 2:02 Boa noite 

- 2:10 estão comemorando o subemprego 

- 2:27 ...#coiso2022 

- 2:34 Sub empregos  

- 2:40 Boa noite! 

- 3:05 Boa noite 

- 3:14 

 

https://www.facebook.com/hashtag/coiso2022?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609925642391110&set=p.2609925642391110&type=3
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- 3:19 O sub emprego, a uberização do trabalho, trabalho sem direitos! A escravidão 

moderna! Que mundo, heim! Que Brasil, heim! 

- 3:11 BOA NOITE MEU POVO 

- 3:42 O Queiroz mora no Morumbi em S.Paulo 

- 3:46 Sem dinheiro fica mais difícil para os sindicalistas 

- 4:07 

 

 

 

- 4:48 CLT é a maior inimigas do emprego 

- 5:06 Políticos sao carentes de atenção 

- 4:51 ELES AINDA PROCURAM O QUEIROZ...!! 

- 5:34  Mais q certo bolso 

- 5:54 Dória multimilionário comprando jatinho com juro baixíssimo. Que absurdo! 

- 5:54 Não vejo NENHUMA razão para o tom otimista sobre quase 39 milhões de 

trabalhadores exercerem trabalho ibformal. Vejo com vergonha! 

#lixodepais #FORABOLSONARO #AMAZÔNIAEMCHAMAS #GADOnaro 

- 6:24 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609925642391110&set=p.2609925642391110&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609925642391110&set=p.2609925642391110&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609926509057690&set=p.2609926509057690&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609926509057690&set=p.2609926509057690&type=3
https://www.facebook.com/hashtag/lixodepais?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/forabolsonaro?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/amaz%C3%B4niaemchamas?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/gadonaro?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609929555724052&set=p.2609929555724052&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609925642391110&set=p.2609925642391110&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609926509057690&set=p.2609926509057690&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609925642391110&set=p.2609925642391110&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609926509057690&set=p.2609926509057690&type=3
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- 6:18 boa noite pessoal 

- 6:58 É ridículo o Bsnr falar do Dória 

Do Queiróz, Milícia, Flávio Filho fala nada. Isso que é criar balbúrdia pra desviar o 

foco. Airton Soares  

- 7:03 E o José Neumanne? 

- 7:29 

 

 

- 7:22 Boa Noite 

- 7:26 A GUERRA FRIA POLÍTICA, DO BOLSONERO E DO BOLSODORIA. 

- 7:36 Boa noite para todos 

- 7:34 Boa noite :) 

- 7:50 Até quando o Moro vai pagar esse mico 

- 8:05 Muito constrangimento 

- 8:04 Que tipos de leis que são decididas em votações, sujeitas as várias 

interpretações???? 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609929555724052&set=p.2609929555724052&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609929555724052&set=p.2609929555724052&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609931022390572&set=p.2609931022390572&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609931022390572&set=p.2609931022390572&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609929555724052&set=p.2609929555724052&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609931022390572&set=p.2609931022390572&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609929555724052&set=p.2609929555724052&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609931022390572&set=p.2609931022390572&type=3
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- 8:49 ... esta turma do sindicato são todos uns vagabundos, quem ai alguma vez, 

fez uso de serviços de sindicato, é uma máfia, se precisar de advogado então, tá 

perdido, advogado de sindicato, ao interpor uma ação trabalhista, normalmente não 

''aprofundam'' os pedidos na ação, deixam de fora muitos direitos, pedem o básico, 

muitas vezes em conluio c as próprias empresas ex adversa. 

- 8:56 PREFAKE X LIXONARO..BRIGA DE RATO GRANDE.. 

- 9:13 Boa noite ! 

- 8:59 Conta pra todo mundo Celeste :) 

- 9:26  

- 4:00 Acabou a mamata dos Sindicalistas de esquerda 

- 9:29 Será que o diretor da PF foi exonerado pq não encontrou o Queiroz? 

Finalmente encontraram o sr. Fabrício Queiroz! Quem o encontroou não foi a polícia! 

Foi uma revista! Mesmo assim, ótimo! Agora ele vai poder prestar depoimentos à 

polícia e esclarecer seu rápido enriquecimento, e como um motorista do RJ, pode 

arcar com tratamentos caríssimos, num dos mais caros hospitais de São Paulo! Tô 

na fila pra saber o segredo! 

- 9:48 SUB EMPREGO A CARA DO DESESPERO.. 

- 9:48 Mas.. 

- 9:54 O BOLSONERO DEVERIA FALAR DO LARANJA DO SEU FILHO O QUE 

QUE QUE QUE QUEIROZ  

- 10:18 Brasil eh o país dos excesso de direitos 

11:37 Propagandasssssss 

11:35 Em qual mundo esse idiota (schuller) vive? 

11:46 Tem funcionário quem pode. 

12:08 DÉCIMO TERCEIRO UMA PINOIA O POBRE TEM QUE TRABALHAR SEM 

GARANTIAS SEM APOSENTADORIA.. VOTOU PEDINDO ISSO.. 

12:05 ... olha não precisava nem de CLT e outros direitos.. No Canadá um lixeiro 

ganha 5.000 aqui!!!? Mil reais!! país subdesenvolvido.. e exploração... 

- 12:37 É melhor ter um filho do que ter um empregado! 

- 13:02 DÉCIMO TERCEIRO UMA PINOIA O POBRE TEM QUE TRABALHAR SEM 

GARANTIAS SEM APOSENTADORIA.. VOTOU PEDINDO ISSO.. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609937099056631&set=p.2609937099056631&type=3
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- 13:05 Paga 10 mil reais para os trabalhadores que não precisa de mais nada!!! 

- 13:14 Brasil, o país dos deveres! Impostos mil, regras mil e direitos...vão acabar 

com todos! 

- 12:50 O botox de ayton ficou legal. 

- 13:47 DÉCIMO TERCEIRO UMA PINOIA O POBRE TEM QUE TRABALHAR SEM 

GARANTIAS SEM APOSENTADORIA.. VOTOU PEDINDO ISSO.. 

 

 

 

 

- 13:35 Um empresário q abre um negócio no brasil só pode está louco!! 

- 13:44 Boa noite a todos 

- 14:13 Ah os empresários muitos dependentes do governo 

- 14:41 Aqui... no Brasil é tudo controlado.. manipulado. O salário mínimo não 

atende a CF!!! 

- 11:27 MORO e DALAGNOL 2022 ! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609937099056631&set=p.2609937099056631&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609937099056631&set=p.2609937099056631&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609937935723214&set=p.2609937935723214&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609937935723214&set=p.2609937935723214&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609937099056631&set=p.2609937099056631&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609937935723214&set=p.2609937935723214&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609937099056631&set=p.2609937099056631&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609937935723214&set=p.2609937935723214&type=3
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- 15:07 É necessária concorrência bancária. Os governos anteriores dificultaram 

enormemente a entrada de pequenos agentes financeiros. Os grandes bancos não 

aceitam concorrência. è um cartel. 

- 15:14 Acharam Queiroz? 

- 15:13 Agiotagem 

- 15:16 Morando em Murumbi,,,,, 

- 15:04 6% de juros pra quem? Dá só uma conferida nos juros dos cartões e do 

cheque especial! 

- 15:31 Até os empresários são escravos do capitalismo abusivo 

Rodrigo Galhardo · 15:19 O engraçado é que se vc emprestar grana pra alguém e 

cobrar 20$, vc pode ser preso por agiotagem, mas o o banco cobra 50% e é de boa! 

Nilton Guimarães · 13:40 Tem empregado quem pode pagar e trabalhador e trabalha 

com ele. 

- 15:36 

 

 

 

- 15:36 Airton? VIVA!!!! TE AMOOO. 

- 16:00 O banco capta a 6% aa e aplica a 300% aa, é o banco q ganha, o ―rentista‖ 

fica com 5% ... 

- 15:45 Estão vendo QUEIROZ 

- 15:50 Agora é onde vem o dinheiro do Queiroz? 

- 15:58 FINALMENTE ENCONTRARAM O QUEIROZ. 

- 16:30 A VEJA ACHOU A CRIATURA.. 

 

https://www.facebook.com/rodrigo.galhardo.9?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/n61guima?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609940032389671&set=p.2609940032389671&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609940032389671&set=p.2609940032389671&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609940995722908&set=p.2609940995722908&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609940032389671&set=p.2609940032389671&type=3
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- 16:39 Quem paga? 

- 16:33 O melhor e mais sério jornal do Brasil ...Karin Bravo e Ana Paula Couto ! 

- 16:57 Quem paga o Queiroz  

- 16:56 E isso gerou o pacto 

- 16:53 UM, LARANJA 

- 17:02 A policia federal não acha, e a Veja encontra ele, kkkkkkkkkk 

- 17:27 ― essa maracutaia ― aí nunca será apurada 

- 17:21 Nobreza não é intimada 

- 17:58 Quem está protegendo o Queiróz r por quê? 

- 17:52 Governo proteja Queiroz 

- 18:03 E o DD começou a "ativar a memória" e admitir que algumas conversas 

apresentadas pela vaza jato realmente aconteceram. E aí? Estamos aguardando 

providência da PGR e do CNMP. 

- 18:18 A VEJA ACHOU A CRIATURA.. 

 

 

 

- 18:25 Porque o carequinha não questiona: quem paga os honorários dos 

advogados dos criminosos, corruptos e traficantes 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609940995722908&set=p.2609940995722908&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609940995722908&set=p.2609940995722908&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609943152389359&set=p.2609943152389359&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609943152389359&set=p.2609943152389359&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609940995722908&set=p.2609940995722908&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609943152389359&set=p.2609943152389359&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609940995722908&set=p.2609940995722908&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609943152389359&set=p.2609943152389359&type=3
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- 18:28 QUEIROZ TA NA CASA DO FROTA 

- 19:11 Queiroz está escondido no Hospital , livre leve solto 

- 18:41 O bolsodoria está em crise , será? 

- 19:10 Verdade 

- 19:16 Nobreza 

- 19:18 UMA VERDADEIRA VERGONHA,OS MILICIANOS PROTEGIDOS PELO 

GOVERNO E O STF SE ACOVARDANDO CADA VEZ MAIS 

- 19:42 Onde está Sergio Moro? essa é a verdadeira resposta sobre o Queiroz! 

- 19:42 Ailton , economia não é seu forte , pelo visto 

- 19:52 Nunca será preso.. e aí de quem mexer nisso - é o ― isquema‖ 

- 19:50 O botox de ayton foi pago por ele? 

- 19:50 Coligação então ?? 

- 20:38 Perigo 

- 20:59 Esquisito nada. Eles estão omitindo 

- 20:12 Quem paga as contas do ex motorista e ex assessor Queiroz?????? 

-  20:31 Como estes jornalistas, comentaristas e rede de televisão em geral são 

canalhas e safados, devem estar todos ligados à máfia. 

- 21:33 Os juros ao consumidor 

é uma grande agiotagem 

tem um Spread inesplicável… 

- 21:43 Brasil é o país conspirações 

- 21:58 EU NAO DISSE QUE O LIXONARO I A ESFAQUEAR O MORO PELAS 

COSTAS.. 

- 22:00 Tudo p salvar os filhos 

- 22:22 Boolsonaro faz o que quer e Moro não fala nada! 

- 22:18 Moro 2022 

- 21:06 A VEJA CHOU O QUEIROZZZ..E O MORO NÃO???? ESSE JUIZ É UM 

SAFADO..MOROO.. 

https://www.facebook.com/hugo.mancin?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609945435722464&set=p.2609945435722464&type=3
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- 22:35 A corrupção sistêmica 

lesa a pátria Brasileira 

judia muito dos pobres… 

- 21:48 Moro já não tem vida própria 

- 22:40 Que mentira 

- 22:51 O ex-juiz pagando a conta de suas vaidosas pretensões! 

- 22:50 FORA CARECA NOJENTO 

- 21:23 Moro sem carta branca! 

- 23:01 Sérgio Moro caiu na armadilha!!! Enganado!!! 

- 22:54 Moro tem sair fora 

- 23:23 Eu tb airton 

- 23:27 Moro não tem autonomia pra nada 

- 23:39 MORO HERÓI NACIONAL 

- 23:29 O Doutor Saldiva não faz mais parte dos comentaristas do Jornal? ?? Faz 

muita falta! Esses comentaristas são convidados? ??Esse outro senhor Ayrton não 

faz falta nenhuma no programa! ! 

- 23:43 Este careca vagabundo nunca renunciaria a nada, é um safado. 

- 23:39 Moro tem sair fora 

- 23:47 Moro é uma decepção.... 

- 23:51 Por que Coaf no BACEN? 

- 23:49 eu quero que O MORO SE FERRE POR INTEIRO 

- 23:27 Moro perdeu sua dignidade! 

- 24:12 ESSE TAL DE airton DEVE ESTÁ GANHANDO ALGUMA COISA!!!! 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609945435722464&set=p.2609945435722464&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609945435722464&set=p.2609945435722464&type=3
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/vl.2259670844141662/2423419857933222/?type=1
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/vl.2259670844141662/2423419857933222/?type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2350882111697056&set=p.2350882111697056&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609945435722464&set=p.2609945435722464&type=3
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- 24:02 O ministro Sergio Moro 

mantendo a hierarquia 

lança mão da filosofia… 

- 24:14 O ex-juiz, que se achava deus, tá vendo que não é! A vida dá voltas! Muitas 

voltas! 

- 24:09 #MoroVacilãoCorruptoeLadrão por isso fica caladinho. 

- 24:26 Tenho pena do Moro, é humilhante a situação dele 

- 24:39 Verdade Airton 

- 24:50 Moro era uma gíria onde eu morava 

- 25:04 A petralhada PIRA 

- 25:05 Muito bem Airton, hipocrisia. 

- 24:46 Hipocrisia é vocês também que opinam! 

- 25:08 Airtom é um sanguessuga safado. 

- 25:14 Tem incêndios criminosos 

nestas queimadas na Amazônia 

que nestas redes sociais… 

- 25:16 fora petralhas bandidos ladrões 

- 25:13 Se MORO sair, o governo despenca 

- 25:25 Hipocrisia é esta sua cara de botox 

- 25:30 Boa noite! 

- 25:40 Brilho? Que brilho? Só para míopes! 

- 21:39 Ailton falando de hipocrisia , menos 

- 26:18 Rendemos nossas homenagens 

aos bombeiros incansáveis 

que trabalham em Brumadinho… 

- 26:30 CAMBADA DE PETRALHAS CUMEDORES DE CAPIM 

- 26:26 Esse cara Mato a charada 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2350882111697056&set=p.2350882111697056&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2350882111697056&set=p.2350882111697056&type=3
https://www.facebook.com/hashtag/morovacil%C3%A3ocorruptoeladr%C3%A3o?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2350882111697056&set=p.2350882111697056&type=3
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- 26:48 ARRUMAR OS PARQUES NINGUÉM ARRUMA.. 

- 26:36 Airtom é o pior dos hipócritas. 

- 26:34 TUDO COVARDE MORO,DELTAM BOLSODORIA E BOLSONERO. 

- 27:16 Põe para fumar num vulcão em erupção   

- 27:20 ARRUMAR OS PARQUES NINGUÉM ARRUMA.. 

- 27:22 CHORA GADO 

- 27:22 Fumantes são nojentos e fidido 

- 27:49 Está certo eu acho, o cidadão vai ao parque em busca de ar livre , chega lá 

vai respirar fumaça ... 

- 27:56 Bosonaro nele 

- 28:25 ARRUMAR OS PARQUES NINGUÉM ARRUMA MAIS UMA MULTA PRA 

FAZER MEDIA..NA CIDADE MAIS POLUÍDA DO MUNDO.. 

- 28:18 Brejileiros, fuma jogando fumaça fedorenta nas caras dos outros. Povo sem 

educação 

- 28:33 Airton sempre coerente em suas colocações!!!! 

- 28:34 No plenário do supremo 

esta decisão não se sustenta 

e a condenação do Bendine… 

- 27:25 verdade, cigarro incomoda muito. mas enchentes, poluição, falta de 

segurança, isso não incomoda. que bom.. 

- 28:51 FROTA CAGÃO 

- 28:52 Cara de pau, e a polução é o que, flor de campo ? 

Wilmar Gomes · 29:24 JORNAL DA DESINFORMACÃO 

- 29:57 Absurdo! Eu não fumo, mas considero a proibição uma agressão aos direitos 

do cidadão! 

- 29:20 Pode fumar crack na latinha?😄 

- 30:12 ARRUMAR OS PARQUES NINGUÉM ARRUMA MAIS UMA MULTA PRA 

FAZER MEDIA..NA CIDADE MAIS POLUÍDA DO MUNDO..PRA MANIPULAR OS 

BABACAS... 

- 30:02 Temos muita violência 

nos sentimos acuados 

muitas vezes nem podemos… 

- 30:06 Bando de frescos. 

https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/vl.2259670844141662/2423419857933222/?type=1
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/vl.2259670844141662/2423419857933222/?type=1
https://www.facebook.com/wilmar.gomes.526?fref=ufi&rc=p
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- 30:06 Quem conhece outros países, sabe que o Brasil está de parabéns! 

- 26:18 Moro cavou o seu próprio buraco... 

- 30:13 E o "pico no cordão"...pode? 

- 30:17 FACHIN É O CORPORATIVISTA QUADRILHEIRO CITADO NAS 

GRAVAÇÕES! CUIDA DA ZELOTES E NENHUM MEGASONEGADOR PRESO! 

- 30:21 esse airton é um babaca mau informado 

- 30:20 Eu cherei uma fumaça de uns cara que tava fumando Narguile me deu uma 

gripe feia 

- 30:41 Quem fuma não tem o direito de transformar os outros em fumantes 

passivos. 

- 30:45 Detesto cigarro 

- 31:05 ARRUMAR OS PARQUES NINGUÉM ARRUMA MAIS UMA MULTA PRA 

FAZER MEDIA..NA CIDADE MAIS POLUÍDA DO MUNDO..SEM SANEAMENTO 

BÁSICO.. 

- 30:50 No entanto a esquerdalha quer liberar a maconha *"fumaça " do bem 

- 31:05 fora petralhas 

- 31:03 Detesto gente fumando perto de mim 

- 31:10 Hoje é dia de combate 

ao vício do tabagismo 

quem não flertar com o cinismo… 

- 31:18 Eu não fumo e, realmete, o cheiro do cigarro é inconveniente. Mas, 10 

minutos nesse assunto e 1 minuto no assunto Polícia Federal é copiar o jornalismo 

idiotizado da #Globo. Muda ae ##jornaldacultura 

- 31:27 Fumei 27 anos, Jesus me libertou. 

- 31:40 Sou ex fumante mas penso que o fumante tem o direito de fumar. 

- 31:41 Os planos de saúde deveriam ser mais baratos para quem não fuma. Essa 

medida, além de justa, seria mais uma forma de se estimular ao fumante a parar 

com esse maldito vício. 

- 31:48 É mais fácil acabar com o fumante do que com a bandidagem, e com a falta 

de tratamento de esgoto, que mata muito mais gente. 

-  25:48 Vcs são de esquerda! E são contra o Brasil! 

- 32:19 O CAGANARO ACABOU DE CAGAR NA BOCA DO MORO.. 

https://www.facebook.com/hashtag/globo?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/jornaldacultura?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/sergioadriano38?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609958449054496&set=p.2609958449054496&type=3


    135 

 
 

 

 

- 32:13 O cara do Jesus sumiu.... ficou no lugar do Queiroz 

- 32:24 Fumo, gosto e pago imposto para fumar. 

- 32:13 Depois de Merkel confirmar nossa soberania ! 

- 32:36 O nosso código penal 

é um grande ilusionista 

com penas que impressionam… 

- 32:48 Ernesto Araújo é um demente.  

- 31:26 ARRUMAR OS PARQUES NINGUÉM ARRUMA MAIS UMA MULTA PRA 

FAZER MEDIA..NA CIDADE MAIS POLUÍDA DO MUNDO..SEM SANEAMENTO 

BÁSICO.. 

- 25:40 REVISTA VEJA DE 2005 

 

 

 

- 33:34 E o pibinho fake? 

- 33:35 Nunca se falou tanto em queimada , mesmo quando os incêndios eram bem 

maiores, este pessoal da mídia é sem vergonha e safados. 

- 33:33 Aval do Tramp é o mesmo que elogio do Hitler em direitos humanos! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609958449054496&set=p.2609958449054496&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609958449054496&set=p.2609958449054496&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2444476412300763&set=p.2444476412300763&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2444476412300763&set=p.2444476412300763&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609958449054496&set=p.2609958449054496&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2444476412300763&set=p.2444476412300763&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609958449054496&set=p.2609958449054496&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2444476412300763&set=p.2444476412300763&type=3
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- 33:42 O desemprego é mortal 

nos remete a depressão 

sem uma renda adequada… 

- 34:03 Inédito nada. O neoliberalismo sempre esteve ligado ao Brasil. 

- 34:07 Elogio do tramp:How is a good dog?YOU are a good dog 

- 34:48 SENTA QUE LA VEM HISTORIA..ATE AGORA EU NÃO VI NADA DE 

LUCRO VINDO DOS AMERICANOS.. 

 

 

 

- 34:15 Player importante = vai virar capacho 

- 34:45 Lei do prefeito é como chutar cachorro morto, ainda por cima tem multa ? É 

fácil dominar o calmo, pacato. Porque não fazem isso na Cracolândia ? Pelo 

contrário lá levam ajuda, são processados... Que falta do que fazer pelo executivo. 

- 18:59 concordo com a investigação do Queiroz , mas e os demais assessores da 

ALERJ????? 

- 35:17 Tem gente gastando dinheiro com detetive particular para procurar o 

Queiroz. 

- 35:13 Prende os sindicalistas amigos do Airtom. 

- 35:27 Eta país colonizado! 

- 34:56 ana paula atropelando comentarista como sempre 

- 35:22 Cuidado sr 

- 35:12 Relação próxima é entregar a nação!!! 

- 35:38 Prender também os jornalistas! E ainda muito mentirosos. 

- 35:44 Ministro do meio ambiente é fake... 

- 36:03 o cara ai está com prazo de validade vencido. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609960542387620&set=p.2609960542387620&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609960542387620&set=p.2609960542387620&type=3
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/vl.2259670844141662/2423419857933222/?type=1
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/vl.2259670844141662/2423419857933222/?type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609960542387620&set=p.2609960542387620&type=3
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- 35:51 Temos tontos no governo!!! 

- 36:29 Ayrton... parece que bebe.... 

- 36:27 O MORO ESTUDOU TANTO, PARA SE JUNTAR COM UM ANALFABETO 

(BOLSONEORO),E UM MENTIROSO SEM ESCRÚPULO (DELTAM) PARA 

ACABAR COM A NOSSA DEMOCRACIA. 

- 36:41 A economia Brasileira 

tem problemas enrustidos 

em todos os seus tentáculos… 

- 36:37 O Brasil vai prosperar com esse governo colocado por Deus! 

- 36:47 esse careca é um INUTIL 

- 37:07 

 

 

 

 

- 35:53 Prende os safados sindicais e de Ongs que vivem da malandragem do 

dinheiro do exterior. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609963442387330&set=p.2609963442387330&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609963442387330&set=p.2609963442387330&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609964572387217&set=p.2609964572387217&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609964572387217&set=p.2609964572387217&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609963442387330&set=p.2609963442387330&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609964572387217&set=p.2609964572387217&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609963442387330&set=p.2609963442387330&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609964572387217&set=p.2609964572387217&type=3
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- 37:11 Onde foram parar nos oficiais das Forças Armada que zelavam por nossa 

soberania? Onde foram parar? 

- 37:10 Brasil não tem polícia federal ambiental, por tanto os militares são sim 

responsáveis em caso de vigilância e combate à incêndios . 

- 37:22 Eu acredito em dias melhores para o Brasil! 

- 37:08 Este Airtom está fazendo horas extras. 

- 37:06 Brasil acima de tudo e Deus acima de todos 

- 37:41 

 

 

 

- 37:27 agora todo jornalista entende de lei 

- 37:12 Forças armadas é responsável pela segurança nacional, será que tem 

interesse em policiar as fronteiras 

- 25:40 

 

 

 

- 37:46 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609965322387142&set=p.2609965322387142&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609965322387142&set=p.2609965322387142&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2444481642300240&set=p.2444481642300240&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2444481642300240&set=p.2444481642300240&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609965322387142&set=p.2609965322387142&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2444481642300240&set=p.2444481642300240&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609965322387142&set=p.2609965322387142&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2444481642300240&set=p.2444481642300240&type=3
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- 37:50 Prende mais demora 

- 38:02 Reino Unido ofereceu 10 milhões de Libras para fundo Amazônia! 

- 38:24 

 

 

 

- 38:12 

- 38:22 Esse jornal tá legal. 

- 38:36 Falta faz o Wiliam nessa bancada 

- 19:23 O GADO NÃO TEM CURAAAAA 

- 39:06 Volta Joyce! 

- 38:44 A CPI do trensalão não vai vingar, jornal chapa branca nem comentou sobre 

o crime 

- 38:24 O Doria é quem comanda este jornal ? 

- 39:19 A Odebrecht: & a J & F 

Distribuíam nosso dinheiro 

Eram empresas generosas … 

- 29:09 ESSE SUJEITO NÃO TEM CREDIBILIDADE!!!! 

 

 

 

- 39:09 Retaliação no couro foi só o começo!!! 

https://www.facebook.com/andre.paisdasilva?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609966305720377&set=p.2609966305720377&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609966305720377&set=p.2609966305720377&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2350897898362144&set=p.2350897898362144&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2350897898362144&set=p.2350897898362144&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609966305720377&set=p.2609966305720377&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2350897898362144&set=p.2350897898362144&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609966305720377&set=p.2609966305720377&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2350897898362144&set=p.2350897898362144&type=3
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- 39:25 Volta Wiliam 

- 39:55 Boa noite 

- 39:36 esse Jornal foi comprado pelos petralhas 

- 40:05 Só não pegam o Queiroz se não quiserem 

- 40:07 JORNAL DE BOSTAAAAA 

- 38:21 A terra é plana 

- 38:10 É uma vergonha o roda viva quê segunda feira, vai entrevistar um bandido, e 

quê já devia ser expulso do Brasil, já não se faz tv Cultura como antes. 

- 40:18 Quem tem bandido de estimação são os bolsominions. O capitão 

paraquedas vai cair! 

- 40:30 

 

 

 

- 40:37 A lava jato é preparada 

para punir aos delitos 

de quem dedicou-se ao crime… 

- 40:45 Olha Roda Viva desta segunda é de amargar 

- 40:46 O céu é uma goiabeira... 

- 40:45 E o militar das drogas da equipe presidencia 

- 41:24 E A Halliburton, empresa que atua em várias áreas já está por aqui! A 

Halliburton é aquela empresa que entrou no Iraque depois que os EUA destruíram o 

país. Interessante, não? 

- 40:38 cadê os 39 Kgs?? 

- 41:32 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609968575720150&set=p.2609968575720150&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609968575720150&set=p.2609968575720150&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609969775720030&set=p.2609969775720030&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609968575720150&set=p.2609968575720150&type=3
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- 41:23 GLENN na roda viva na segunda... 

- 41:43 As histórias do Mauricio deve mudar.. muito bullying.. agressões  

- 41:38 Tem colegas que ainda estão nesta discussão de esquerda e direita e os 

políticos rindo da nossa cara. Bem comum. Interesse comum. 

- 42:02 Parabéns a Mônica, sua turma e Maurício de Sousa. 

- 22:49 ABRE O OLHO GADOOOOO NUNCA É TARDE 

- 42:30 Boa noite. 

- 43:12 Um Oi aos gados ....muuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu 

- 43:34 A turma do ódio pressente! Xô ódio! Xô! 

- 43:25 petralhas 

- 44:04 Brasil atrasado.. então.. intolerância.. faz parte... 

- 43:52 boa noite brasileiras 0e brasileiros! 

- 42:43 cambada de petistas BANDIDOS CORRUPTOS 

- 44:44 Silvia, virei seu fã....muito coerente e inteligentíssima. 

- 45:03 Brasil acima de tudo e Deus acima de todos! 

- 44:13 A petralhada so sabe malhar , não tem proposta para agregar 

- 45:11 Brasil acima de tudo e Deus acima de todos! 

- 45:19 Plano global??????????? 

O Brasil vive na terra plana desde janeiro de 2019. 

#FORABOLSONARO #AMAZÔNIAEMCHAMAS #EUSOUGADODOBOLSONARO 

- 44:46 O nosso código penal 

é um convite ao crime 

vinte e quatro anos de cadeia… 

- 45:09 E o Brasil louco para entrar numa ditadura com este governo cheio de tontos. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609969775720030&set=p.2609969775720030&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609969775720030&set=p.2609969775720030&type=3
https://www.facebook.com/hashtag/forabolsonaro?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/amaz%C3%B4niaemchamas?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/eusougadodobolsonaro?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609969775720030&set=p.2609969775720030&type=3


    142 

 
 

- 45:32 senhores vamos manter o nivel 

- 45:27 Brasil acima de tudo e Deus acima de todos! 

- 46:00 

 

 

 

- 46:04 Boots no pedaço! 

- 46:07 Infância de verdade tb quem leu os gibis da turma da Mônica 

- 4:15 CLT destroe empregos, com tantas exigências aos empregadores. 

- 46:11 Democracia kkkkk 

- 46:32 Airtom está pregando a ditadura kkkk 

- 46:39 muito bem Airton  

- 46:39 Democracia p*u no c* do Brasil. 

Esse #BOSTÃONARO será exceção na aplicação da lei 

das #fakenews?????????… 

- 45:45 Porque todo historiador, comentarista, jornalista, artista, são homossexuais e 

são considerados super inteligentes ? Tamo ferrado. 

- 46:57 https://youtu.be/SZ5Aug0xDag 

YOUTUBE.COM 

Bolsonaro vai… 

- 29:09 airton DEFENSOR DE BANDIDOS!!! 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609975439052797&set=p.2609975439052797&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609975439052797&set=p.2609975439052797&type=3
https://www.facebook.com/hashtag/bost%C3%A3onaro?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/fakenews?hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSZ5Aug0xDag%3Ffbclid%3DIwAR3RZGYiUMIuGhtUoCuyKb3nvphd3jc2-HGgvxIBmXKHLSxHHg0giAoc9o0&h=AT39U8TIPzaw8Sxn_BCapj1PGSoqAbAL50BpzmvrWvZmZcQMxKraWh6wx82IhrfDW3xNLviFYvmKjJkS-qUDvlNHZG_34CGwMU3nBy2AlJaLfLyPg6OsEyo-PNclM3E3
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FSZ5Aug0xDag%3Ffbclid%3DIwAR33ROEYZt4zZo8Q27sexP4yQ9RXDIpLEXlUg5NrswbiNp6JwARwcn0kJX4&h=AT0Oq2dhSjqY69VN8JibLZu7FCT2p4a4NTiKaDcRLYNKksurvEnt3Jk4ICFGFJ12PqY5cWxpWoApF8YPjDxQ6NbYP7FA-i_I2rqoCiJqtoWwx-fR1MZX5g43X2m1QhqBaEOV
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2350907978361136&set=p.2350907978361136&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2350907978361136&set=p.2350907978361136&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609975439052797&set=p.2609975439052797&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2350907978361136&set=p.2350907978361136&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609975439052797&set=p.2609975439052797&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2350907978361136&set=p.2350907978361136&type=3
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- 47:29 #Bolsonaro2022 

- 47:11 Só é capitão porque foi expulso do exército. 

- 47:34 Kkk 

- 47:39 Airtom fala que respeita, mas não respeita nada, é um canalha. Só vale o 

que ele defende . 

- 47:32 veio safado ditador 

- 47:49 Esse Airton deve estar ganhando pra falar tanta asneira!!! 

- 47:56 2022 tem mais 

- 48:05 

 

 

 

- 48:17 Vc foi expulso do Ptê vc é péssimo 

- 48:13 Existe democracia em país onde o povo passa fome .. maioria ignorante.. 

sem formação política.. e que mal sabe ler 

- 45:46 Democracia com mais de 10 ministros militares. Kkkkkkkk 

- 47:54 o Airton raspa esse resto de cabelo ai que fica melhor 👴 😂�  

- 48:04 aceita babaca 

- 48:27 Chora mais Airton....kkkkk...aguarde as tias do zapzap em 2022 

- 48:38 Acabou Airton, seu chefe tá preso e seu partido está fora do poder e 

desmoralizado pela maioria do povo. 

- 48:46 Airton dando show de sabedoria !!!! 

- 48:17 Grande Airton. A verdade incomoda. 

- 46:14 Esse Airton é um dinossauro ....volta para o museu 

- 47:49 Ayrton bebeu 

https://www.facebook.com/hashtag/bolsonaro2022?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/bolsonaro2022?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609978612385813&set=p.2609978612385813&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609978612385813&set=p.2609978612385813&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609978612385813&set=p.2609978612385813&type=3
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- 48:48 Ele já esteve nos governos anteriores... é só investigar que vão descobrir 

coisa errada na vida do Airton 

- 48:58 Sério, os ladrões não parecem ser tão ruins agora, vendo que os atuais tb 

são corruptos, mas são malucos, milicianos e destruidores do próprio futuro! 

- 49:05 Aceitem que dói menos meus senhores, esperem as próximas eleições. 

- 28:18 GENTE AIRTON ESTUDOU OS BOLSOMINIOS NÃO POR ISSO NINGUEM 

ENTENDE 

- 49:22 hadad que foi multado 

- 49:17 #ForaFamilicidia parece alguns tem medo falar 

verdades #Foraalienadosmoro 

- 25:44 Gente 

Esquece Doria 

- 49:36 jornal a serviço do crime 

- 28:49 DEIXA OS BURRINHO ACHAREM QUE TA CERTO KKKKK GADOOOOO 

- 49:45 #forapt #ptcabuloso 

- 50:15 Bnoite á todos. 

- 50:08 e de vomitar 

- 50:05 #Brasil sumiu do mapa do mundo, vergonha 

- 50:19 Que papo ruim deste Airton falar sobre este assunto de Zaap idiota quem foi 

condenado por Fake foi seu Ptê velho rabujento 

- 50:18 Como uma Tv ainda coloca na bancada um cara que fala que o Brasil 

financiava ditaduras, quanto retrocesso 

- 50:09 News só é fake se a mentira vem do adversário, deles é perfeitamente 

aceitável, tipo campanha política! 

- 49:55 Vida de gado bobo marcado bobo feliz!!! 

- 50:22 LEIAM : O Martelo das Feiticeiras!!!! Vão entender tudo: 

- 50:15 Cadê a imparcialidade deste Jornal?????? 

- 49:15 Tenho pena do brasileiro com este governo. 

- 29:40 TA PRA NASCER GADO MAIS BURRO QUE ESSES MDS 

- 50:59 igrejas.. praga!!!! 

- 50:49 Esse Airton fala as asneiras ele mesmo rir dele mesmo! 

Arlene Costa · 50:53 Airton, fala da aí da prisão do poste...kkkkk 

- 51:08 Leiam o Arquivo Omega 

https://www.facebook.com/hashtag/forafamilicidia?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/foraalienadosmoro?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/forapt?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/ptcabuloso?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/brasil?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/arlene.costa.52?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/vl.2259670844141662/2423419857933222/?type=1
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/vl.2259670844141662/2423419857933222/?type=1
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- 50:48 jornal tendencioso 

- 51:37 LEI DO FAKE..8 ANOS DE CADEIA COMEÇA EM REGIME FECHADO 

TAOKEY..GADO.. 

- 51:16 Eu tento. Tento mesmo. Mas com essas apresentadoras nao da. Migrando 

para Jornal da Record 

- 51:37 Vou ler , ms n chame esse cara mais meu Pai  sabe nada partidario do 

bostonaro 

- 51:37 Hoje é assim 

- 51:44 Este Insper é puxa saco do Airtom tudo farinha do mesmo saco. 

- 52:00 O Brasil estava no Mapa da safadeza vagabundagem corrupção aceita que 

dói menos 

- 52:02 Livro ótimo "Dez argumentos pra você deletar agora suas redes sociais", de 

Jaron Lanier 

- 52:05 Formado em filosofia e fala que o Brasil financiava ditaduras? 

- 51:58 LEI DO FAKE..8 ANOS DE CADEIA COMEÇA EM REGIME FECHADO 

TAOKEY..GADO.. 

- 51:53 A DIREITA RADICAL,NO MUNDO É UM RETROCESSO PARA AQUELES 

QUE NÃO TIVERAM ACESSO A EDUCAÇÃO. 

- 49:15 Fernandinho é uma gracinha. Nas entrelinhas defende o cachê com carinha 

de quem é bom moço. Compra que desconhece, devolve quem não tem carteira 

assinada. 

- 52:28 Esquerdista imundo manipulador demoníaco!!!! 

 

 

 

- 52:28 Quero vê se fosse cassada essa concessão onde eles iriam trabalhar!! 

- 52:54 Que cérebro? 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2350913381693929&set=p.2350913381693929&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2350913381693929&set=p.2350913381693929&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2350913381693929&set=p.2350913381693929&type=3
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- 53:01 O Sarampo mata gente 

e pode ser evitado 

desde que nossos adultos… 

- 50:55 Airtom Soares só poderia ser mesmo Advogado. O cara que sobrevive da 

desgraça alheia. 

- 53:12 LEI DO FAKE..8 ANOS DE CADEIA COMEÇA EM REGIME FECHADO 

TAOKEY..GADO.. ·  

- 52:40 Essa matéria fez os bolsominions travarem o cérebro. 

- 49:15 ABAIXO A DITADURA! 

- 51:40 alessandro quem ti perguntou 

- 49:15 TORTURA NUNCA MAIS! 

- 54:25 vai se lascar cara 

- 54:25 :) 

- 54:54 A Argentina fez gol contra 

agora acabou de foder 

nem que morra de correr… 

- 55:07 

 

 

- 49:15 Como diria o ministro da educação: Sençura Nunca Maix! 

- 55:27 Meninas futebolistas! Guerreiras! Parabéns! 

- 55:41 ak esta pior que a globo 

- 53:07 jornaleco descarado 

- 56:36 A Formigo fez um Gol 

Debinha ficou nervosa 

e ao se apossar da bola… 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609986819051659&set=p.2609986819051659&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609986819051659&set=p.2609986819051659&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609986819051659&set=p.2609986819051659&type=3
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- 57:01 maria to fora 

- 49:07 LA VAI O GADO EM REBANHO SENDO LEVADO PRO MATADOURO E 

ACHANDO BONITO. PIADA 

- 57:06 PARABÉNS CULTURA PELO JOGO DA SELEÇÃO BRASILEIRA 

FEMININA.. 

- 57:03 Ludmilla fez um gol 

na seleção Argentina 

estas mulheres de raça… 

- 57:21 E a turma idolatra o menino mimado Neymar! Aff! 

- 57:29 TV Cultura,Dória traidor, não! 

- 57:36 cultura perdeu a mamata 

- 57:30 Jornal feito com dinheiro do povo paulista! Tendencioso! Cadê a maioria que 

não concorda com esse jornal? 

- 57:41 Já está rolando a bola 

nesta partida feminina 

entre Brasil e Argentina… 

- 49:51 LITERATURA O GADO NÃO ENTENDE 

- 54:48 Não entendo muito do futebolmasculino imagina o feminino rsss 

- 57:45 Boa noite, muito bom o JC!!! 

- 58:25 fala pao com mortdela e agua 

- 58:22 Por que a LJ acabou com as empreiteiras e preservou os bancos? Por que? 

- 49:05 Airton calado é ótimo orador...kkkkkkk 

- 58:39 ECONOMIA INFORMAL É UM CANCER PRO BRASIL ..GGAADDOOOO.. 

- 49:15 Como diria Weintraub: Paralização Geral e Irrestrita. 

- 58:42 boa noite à todos 

- 58:23 O QUE O GADO ACHA DA VIDA QUE O QUIROXX LEVA NO MORUMBI? 

GANHOU NA MEGA SENA? 

- 54:48 Um bom final de semana a todos ... 

- 59:45 Eu se fosse você, comprava dolar. 8,2% no mês?????? 

Esse #BOSTÃONARO será exceção na aplicação da lei das #fakenews????????? 

- 59:46 Investimento internacional é capital parasita que lucra com taxa de juros!Ele 

fala como se fosse criar emprego e bem-estar aqui, hipócrita! 

- 1:00:03 Boa Noite a todos! 

https://www.facebook.com/hashtag/bost%C3%A3onaro?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/fakenews?hc_location=ufi
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- 1:00:04 TAOKEY GADO.. 

 

  

- 1:00:23 Boa noite. 

- 1:00:13 Boa noite! 

- 1:00:36 Tv Cultura recebe dinheiro de Dória! 

- 1:00:25 T+ :) 

- 1:00:35 "E oh, oh, vida de gado! Povo marcado, povo feliz!" Triste... 

- 1:00:20 BOA NOITE MEU POVO 

- 1:00:05 Um governo que não respeita os líderes estrangeiros. Desrespeito com 

França, China, Alemanha. 

- 1:00:29 mortadelas 

- 1:00:08 Boa noite! 

- 37:44 Amazônia é dos indígenas!!! Chega de tomar terra deles!!!! 

- 1:00:47 ao seco 

- 1:00:44 E o Queiroz 

- 0:00 Boa noite para todos e que DEUS nos proteja, menos o tal do airton! 

- 1:00:03 O REBANHO DE GADO É GRANDE AQUI HEM  

- 0:00 MINHA PROPAGANDA NO SUCO DE LARANJA FEZ EFEITO..ACHARAM O 

QUEIROZZ.. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609993495717658&set=p.2609993495717658&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609993495717658&set=p.2609993495717658&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609996612384013&set=p.2609996612384013&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609993495717658&set=p.2609993495717658&type=3
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- 1:01:02 Lamentável a mídia oficial, profissional estar totalmente partidarizada e 

parcial! 

- 16:28 Alguém explica como um assessor é ex motorista tem tanto dinheiro para 

pagar esse hospital 

- 54:38 É, muita burrice ou desonestidade intelectual mundo todo escravizava isso 

era uma coisa natural para o tempo. 

- 3:14 Tchau amigos e não mui amigos esta mídia incluindo a (antes) boa TV cultura 

mancomunada com a safadeza e a esquerda me faz enojar. 

- 29:11 O congresso nacional 

precisa ser reformulado 

para atender ao estado… 

- 28:56 Sou ex fumante mas não concordo que se proíba o cara de fumar, deviam 

proibir a venda de cigarros então. 

- 16:03 Não está na hora das agências internais de riscos, modificar a nota do 

Brasil? Aumentar a credibiliade de nosso país? 

- 17:18 Engraçado perguntarem do Queiroz, nunca perguntaram do Lulinha e nem 

dos laranjas do Sítio de Atibaia. 

- 39:52 Caros concidadãos, se não gostam do jornal procure outra coisa pra fazer... 

assista outra coisa... tenho certeza que vocês, cidadãos de bem, devem ter outras 

opções...  

- 13:45 Governo Federal emprega 6 milhões de pessoas, sem empresas privadas 

fortes nenhum país cresce e gera emprego. 

- 53:39 Xô ódio! Ôh gente que não sabe argumentar! Xô ódio! 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609996612384013&set=p.2609996612384013&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609996612384013&set=p.2609996612384013&type=3
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/vl.2259670844141662/2423419857933222/?type=1
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/vl.2259670844141662/2423419857933222/?type=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609996612384013&set=p.2609996612384013&type=3
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- 30:39 Tem mais coisa pra fazer os cracudos cada vez aumentando nas calçadas 

esfaqueado as pessoas só proselitismo pra quem cumpre as leis! E os carros ñ 

fazem mal ? E nas estradas as quadrilhas fazendo tiroteio com contrabando de 

cigarros e a população levando bala e ñ tem nada com isso. 

- 32:43 Fumar ñ é crime cocaína e crack é crime e ninguém faz nada só 

constrangendo quem cumpre as leis.Um absurdo! 

- 34:41 Player importante? kkkkk Acorda comentarista! Leia os jornais internacionais, 

inclusive os americanos! 

- 17:43 E a polícia não encontrava o Sr. Queiroz! Incrível, não é? A revista 

encontrou! Agora ele vai poder prestar depoimento. Se não for condução coercitiva! 

Vamos ver se agora vai! Pagando pra ver! 

- 40:52 Airton Soares fala reclama do papel das forças armadas. Os governos 

anteriores enfraqueceram/demonizaram as forças armadas. 

- 1:00:57 Boa noite ! Chiler foi ótimo! 

-0:02 Preservar as fronteiras 

- 0:02 Prender desmatadouros 

- 49:15 FORA MILICOS! 

- 1:40 Airton Parabens gostei mto 

- 1:45 Esse Fernando falou besteira axa o Brasil financiou o que? Bosonarista 

falando mentira afff dói  

- 1:45 Airtin Falou tudo zap acabou c eleicoes e falsas notiticias  

- 1:45 Airton calou a boca do Fernando n representa bem sua opiniao kkkk 

- 29:47 Boa noite! Muito feliz com as colocações e com a coragem do advogado 

Ayrton! Que DEUS o abençoe e o proteja!!! Obrigada ao JC por convidá-lo! 

- 2:02 Decepção . 

Jornalismo sombrio ... 

Na minha casa nunca mas 

- 2:16  Aqui em Mogi das Cruzes como todo ano em agosto e setembro a mata 

queimando, e não foi nenhuma faísca vinda da Amazônia 

- 17:26 Agora já sabemos onde está o Queiroz. Agora podemos voltar ao assunto 

dos 39 Kg de cocaínas, de quem era? 

- 25:13 Nunca esse senhor Ayrton fez um comentário contundente aos 13 anos de 

governo que ele defende! !! 
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- 14:53 BAIXAR JUROS NINGUÉM ABAIXA. 

 

  

- 28:59 ARRUMAR OS PARQUES NINGUÉM ARRUMA MAIS UMA MULTA PRA 

FAZER MEDIA..NA CIDADE MAIS POLUÍDA DO MUNDO.. 

- 0:00 Adoro a Ana Paula, sou fã. 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609939322389742&set=p.2609939322389742&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609939322389742&set=p.2609939322389742&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2609939322389742&set=p.2609939322389742&type=3
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ANEXO L – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 25/11 (TV BRASIL, 2019F) 

 

TV Brasil - Boa noite a todos! Bem-vindos! 

- Boa noite 

- Boa noite 

- VIVA A MARAVILHOSA MINISTRA! TERESA CRISTINA 

- O NOME CORRETO É INSETICIDA OU DEFENSIVO, TÓXICO ATÉ UM 

REMÉDIO QUE SE COMPRA NAS FARMÁCIAS PODEM SER, VAI DEPENDER 

SÓ DA DOSAGEM, É A MESMA COISA 

- PARABÉNS MINISTRO PONTES 

- AVANTE BRASILLLLLLLLLLLLLLL 

- Boa noite 

- Sabem mi dizer si a tv BR vai trasmitir o velorio do gugu 

- Thingshiii hou are you? 

TV Brasil - Boa noite, Leila. O velório do Gugu não será transmitido pela TV Brasil. 

Mas a cobertura estará nos nossos jornais. 

- Thingshiii hou are you? 

TV Brasil - Boa noite, Leila. O velório do Gugu não será transmitido pela TV Brasil. 

Mas a cobertura estará nos nossos jornais. 

TV Brasil - Boa noite a todos! E aos flamenguistas, nosso parabéns pela dobradinha 

de títulos no fim de semana! Até amanhã! 
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ANEXO M – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 25/11 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019F) 

 
- 5:46 Virou um jornaleco esse programa 

- 35:31 Gases, culpa da esquerda... 

- 35:37 É o pum das vacas! 

- 12:19 STF é o grande culpado pela corrupção, nunca condenou ninguém por 

corrupção 

- 42:17 Boa noite a todos. Boa semana 

- 45:54 O Laurentino poderia presentear com seu livro o ex-capitão, que negou 

praticamente todo o processo de escravidão dissecado na obra. Que o livro seria 

lido por ele não podemos garantir. Mas se for ilustrado, ele poderá ao menos colorir. 

- 44:24 BOA NOITE POVO 

- 39:34 Esse cara é terra plana 

- 35:21 A DIREITA PARA MIM, É UM RETROCESSO PARA O MUNDO... 

- 22:53 Quem chama universitário de maconheiro é inveja...nunca conseguiu passar 

em vestibular. 

- 5:17 #LULA2022 

- 7:42 #MoroNaCadeia 

- 28:00 e AS PANELAS,QUE brandavam EM SP ONDE ESTÃO. 

- 24:19 O PAPA É PAZ... 

- 42:54 #deltamNAcADEIA. 

- 34:07 Óleo, culpa da esquerda... tá bom assim? 

- 28:24 Falta a Venezuela se livrar da ditadura e do comunimo 

- 29:33 É de rir estes dados de crescimento da construção civil ...feke igualzinho 

este desgoverno 

Aumentou o Gás e a Carne  

- 13:14 esse lohbauer dinovo citando a venezuela, so nao fala a verdade que quem 

quebrou a venezuela foi a ganancia dos seuss colegas dos esteites 

 - 41:31 Parabéns Lohbauer pela opinião sincera, sem mimimi, sem querer agradar e 

sem querer ser Politicamente correto... 

- 22:51 Sabe porque a esquerda é culpada, porque estava a 30 anos no poder 

  

 

https://www.facebook.com/hashtag/lula2022?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/moronacadeia?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/deltamnacadeia?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/josewagner.diniz?fref=ufi&rc=p
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- 13:49 Como nenhum político acredita no que diz, fica sempre surpreso ao ver que 

os outros acreditam nele. 

- 19:25 Um político pensa na próxima eleição; um estadista, na próxima geração. 

- 35:04 Roda morta com cada vez menos audiência! 

- 30:56 Só falta a esquerda dizer, ditadura não existe na América Latina 

- 39:04 Al Gore dizia que até 2015, vários países seriam submersos pelos oceanos. 

Até hoje nenhum . 

- 27:20 Jornalista da Folha reconhecendo que roubaram a eleição na Bolívia, 

Uauuuuuuuuuuuuu 

- 40:14 EU TENHO BAIK 

- 23:20 Hiroshima e nagasaki foram um Genocidio 

- 44:06 Música de Caetano Veloso  

- 16:16 Gente de mais de 40 anos com carteirinha de estudante. Vergonha isso 

- 38:37 Péssima bancada. 

- 17:53 Em política, sempre é preciso deixar um osso para a oposição roer. 

- 1:07 BOA NOITE MEU POVO 

- 18:04 Esse cidadão é doido é? O país agora vai ficar as mil maravilhas por causa 

do "conto de natal" é??? 

- 0:52 Boa noite 

- 15:14 Preparem - se ano que vem será muito melhor!!  

- 6:33 Algum constitucionalista na bancada? https://www.google.com/.../e-

inconstitucional-a.../amp 

- 23:03 Tem que respeitar a democracia 

- 16:45 O Brasil progride à noite, enquanto os políticos estão dormindo. 

- 42:36 Boa noite galera. 

- 33:50 Entrevista com jornallsta...vão falar sobre o quê? Fake news? 

- 12:37 Com este congresso, senado e STF...Não tem como acabar com corrupção. 

- 21:49 Quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se 

quiser por à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. 

- 22:05 O comentarista praticando a conduta em falar de pelegos. 

- 53:10 Boa noite sou José Amaro da Silva Filho, atu no campo da Geografia e 

resondendo o cidadão que questionou de onde vem a informação científica de que 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Famp%2Fs%2Femanoelcdm15.jusbrasil.com.br%2Fartigos%2F496732909%2Fe-inconstitucional-a-prisao-em-segunda-instancia%2Famp%3Ffbclid%3DIwAR3blszW6RmhsAB3_2GDHpc2ygs7kM3S2Hn1YR1LaJ-y64bvf6z4DGN3tNs&h=AT3OBbPYPcRUkgixshezc7VHOLugoT1FSIAZHhpZlwNzuNMyKawBaR-fLmfPZPF6CbucydbW0a3SrnTPq-s7XFA22444rxP5jQMNq2L-ILupKZoK3bm5Kd_AFH9YiSnl
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Famp%2Fs%2Femanoelcdm15.jusbrasil.com.br%2Fartigos%2F496732909%2Fe-inconstitucional-a-prisao-em-segunda-instancia%2Famp%3Ffbclid%3DIwAR3blszW6RmhsAB3_2GDHpc2ygs7kM3S2Hn1YR1LaJ-y64bvf6z4DGN3tNs&h=AT3OBbPYPcRUkgixshezc7VHOLugoT1FSIAZHhpZlwNzuNMyKawBaR-fLmfPZPF6CbucydbW0a3SrnTPq-s7XFA22444rxP5jQMNq2L-ILupKZoK3bm5Kd_AFH9YiSnl
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entre de três a cinco milhões de anos houve um pico máximo de gases de efeito 

estufa com relação ao ano …  

- 41:49 Parabéns ao comentarista 

- 42:14 Boa noite brasileiras e brasileiros. 

- 24:08 Não caio nessa história de carteira de estudante feita pelo MEC. Não é 

gratuito. O contribuinte vai bancar algo fútil. 

- 17:35 No Rio Grande do Sul, governador destruidor da Educação e ainda não paga 

salários em dia. 

- 42:51 Boa noite amigos até amanhã 

- 23:37 Jornal da cultura insistindo em trazer a propagadora de fake news?  

- 42:03 Nisso ele acredita? 

- 14:07 Que mentira .... 

- 21:14 O fascismo sempre é contra a educação. 

- 38:47 Desmatamento da Amazônia ocorre a 500 anos.... 

- 27:13 Precisamos fechar o Foro de SP. 

- 4:03 Prisao em segunda instância, eu apoio!! 

- 21:45 "Cada povo tem os governantes que merece". 

Obviamente cada um de nós, não merecemos... 

- 19:28 Cheio de "estudante" de meia-entrada 

- 23:03 É ferro na UNE.... 

- 9:31 mas na ditadura militar não tinha corrupção, né!!!!! 

- 17:05 Para a política o homem é um meio; para a moral é um fim. A revolução do 

futuro será o triunfo da moral sobre a política. 

- 23:48 Os brasileiros de bem até que enfim tem um governo com ministros que nos 

representam. 

- 21:36 Não fale mal da UNE 

- 41:38 Moro 

- 20:53 Esse ministro não sabe de nada! 

- 9:36 É mais em outros países parece bem menos que no BRASIL 

- 26:15 Alternância governos deveria ser constante... 

- 18:05 Piro !!!! 

- 7:05 depende qual 

- 37:22 Gasolina em alta, daqui a pouco vão andar de busão! 
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- 34:27 Esse óleo não para nunca!! 

- 18:21 Os políticos não conhecem nem o ódio, nem o amor. São conduzidos pelo 

interesse e não pelo sentimento.  

- 11:29 Boa noite 

- 24:01 Boa. Noite 

 - 14:39 Mentira 

- 39:35 Concordo, esse povo é exagerado!!! 

- 37:50 Desmatamento da Amazônia o ordem há 500 anos 

- 15:36 Boa noite!! 

- 37:43 É um mistério esse óleo . 

- 1:36 Boa noite  

- 5:07 Boa noite! 

- 20:57 ISSO. ..Estamos cansados. .. 

- 3:37 Boa noite 

- 29:20 O papa é pop! 

- 0:35 Boa Noite galera!!!!! 

- 15:25 OLA BOA NOITE; 

- 23:40 No Japão são tudo budista 

- 9:17 4 volumes 

- 0:44 Boa noite!!! 

- 42:38 Bom!! descanso 

- 0:26 Boa noite!! 

- 34:16 Dólar alto, cadê o povo que queria ir pra Disney! 

- 41:50  novela mexicana foi ótimo!!! 

- 17:58 Boa noite 

- 12:32 Boa noite 

- 36:13 Carne em alta, logo irão comer carne de segunda! 

- 18:32 Gente essa bancada está viajando na maionese, só pode! 

- 7:57 Boa noite a todos 

- 41:06 Pequenos escândalos????????????????? 

- 11:37 E o código civil ? Segunda instância somente na área penal? 

- 40:43 Dermival Silva, quanto tempo! 

- 41:02 Agora falta o Franz Josef H 
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- 39:18 Aquele churras de final de semana, sei não se vai rolar! 

- 1:13 Boa noite amigos 

- 41:11 Gostei muito da posição do Cristhian  

- 5:10 Oláaááá!! Boa noite a todos! 

- 41:05 Tristeza ouvir isso de uma pessoa exposta ao mundo... 

- 0:57 Boa noite  

- 39:30 Vcs insistem em chamar o Loubeur. Que pena 

- 18:31 Boa noite 

- 20:20 Não alimentar a UNE MARAVILHA!! 

- 26:37 As pessoas poderiam ter o direito de desvotar.... 

- 9:44 tudo pode , basta ter vontade de fazer... existe emendas que pode ser 

alteradas sim... 

- 8:24 Tudo começou na elba do Collor depois nos Correios 

- 30:32 Dollar a 4,21, ótimo para exportar carnes. Ganham lá e cá... 

- 18:36 Essa Patrícia é meio fresca para meu gosto....chatinha! 

- 20:39 Eu tenho a minha até hoje....só q não posso mais usar!rsrs 

- 7:00 Boa Noite pessoal!!! 

- 38:31 Muito bom saber que a economia esta se recuperando!!! 

-  42:28 Boa Noite a todos!!! 

Até amanhã!! 

- 35:03 Que acidente esse do Gugu caiu do forro de gesso . 

- 18:03 Grande novidade deste ministro da educação 

- 21:49 Um ministro que não sabe que Proclamou a República 

- 29:53 As Manifestações em Hong Komg são culpa do Foro de Sp; 

- 11:20 melhor jornal on-line que j´s tive oportunidade de assistir...muito bom 

- 20:07 Estudante que se respeita pagará a carteira a UNE. 

- 28:08 Nossa as pessoa com mais idade não podem estudar,qual o problema? 

- 20:27 Aumento na gasolina na carne no feijão na energia elétrica e dizem que a 

infração tá controlada 

- 8:39 Só 15 capítulos? Precisava ser uma obra com mais de 15 mil folhas! 

- 21:05 A política é talvez a única profissão para a qual se pensa que não é precisa 

nenhuma preparação. 

https://www.facebook.com/lucas.rodriguesferreira.1?fref=ufi&rc=p
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- 14:56 Será q vão falar sobre os precatórios aqu do estado de SP q o Dorian Gray 

vai tentar não pagar? 

- 36:22 Na minha cidade tbm as pessoas andam encima daqueles ternites é caem 

- 42:55 Se isso for pequenos escândalo não sei o que seria grande escândalo na 

sua opinião 

- 40:47 O melhor jornal, parabéns o as comentarista 

- 8:15 É tanta corrupção que as pessoas nem sabem em qual se debruçar para 

comentar. 

- 38:55 Dólar quase R$ 5,00 com reajustes em todos os derivados e tem gente indo 

para Europa 

- 4:49 Esse povo só vive alterando nossa Constituição e não justificam Por que. 

- 3:25 Acho que a constituição deve ser respeitada 

- 19:53 A política é a condução dos negócios públicos para proveito dos particulares. 

- 23:56 Estes pessoal que fala de inflação sobe controle será que vão ao super 

mercado? 

- 14:45 O meu ideal político é a democracia, para que todo o homem seja respeitado 

como indivíduo e nenhum venerado. 

- 17:47 Parabéns ao comentarista 

- 42:04 Arrumando o que? Matando as pessoas de fome. Gás quase 70,00. Acorda 

povo. Saia do país de Alice. 

- 39:20 Christian faz parte da galera que acredita que a Terra é plana!!!! 

- 18:57 A política foi primeiro a arte de impedir as pessoas de se intrometerem 

naquilo que lhes diz respeito. Em época posterior, acrescentaram-lhe a arte de 

forçar as pessoas a decidir sobre o que não entendem. 

- 11:00 Corrupção é incontrolável...ou se acaba com ela definitivamente 

(impossível!) ou continuam se protegendo debaixo de "leis". 

- 42:43 Boa Nooite para todos, durmam bem, tenham uma semana feliz! 

- 16:17 Planeta está passando por mudanças climáticas faz só uns 4 bilhões de 

anos, desde que foi formado. Humanos não tem poder nenhum sobre o clima do 

planeta 

- 20:47 Eu acho que o Papa Francisco não vê as mudanças tecnológicas em que 

vivemos , não necessariamente significa que tornamos mais consumistas 

https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/428697681152405/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/428697681152405/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/428697681152405/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/428697681152405/
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- 20:37 Tem muito a se fazer , pela saúde , educação , mas uma pequena melhora 

que seja é bem vinda sim  

Sheila Hiromoto · 41:38 Realmente, você não sabe, Christian Lohbauer. Você não 

tem informação (ou tem interesse em minimizar a gravidade do problema) para 

comentar sobre a crise climáticas. 

- 42:11 Pequenos escândalos , Christian ? O setor da saúde indo bem? 

- 20:47 As pessoas se radicalizam com ideologias e não tem visão de futuro , 

perspectiva , não abertas às novas ideias , ficam criticando , torcendo contra  

- 12:55 Boa noite, o projeto deste governo é acabar com as universidades públicas e 

escolas públicas em benefício das privadas. 

- 25:48 Acho melhor a conjugação nos poderes. A correlação de forças e mais bem 

vinda. 

- 0:26 Boa noite!! 

- 0:35 Boa Noite galera!!!!! 

- 0:44 Boa noite!!! 

- 0:57 Boa noite 

- 1:07 BOA NOITE MEU POVO 

- 1:13 Boa noite amigos 

- 1:22 Ótimo esse jornal 

- 1:41 Esquerdista 

- 1:36 Boa noite  

- 2:15 Boa noite 

- 3:25 Acho que a constituição deve ser respeitada 

- 2:08 Folha de São Paulo = #PTlixo 

- 3:37 Boa noite 

- 4:03 Prisao em segunda instância, eu apoio!! 

- 4:49 Esse povo só vive alterando nossa Constituição e não justificam Por que. 

- 5:07 Boa noite! 

- 5:10 Oláaááá!! Boa noite a todos! 

- 5:17 #LULA2022 

- 3:15 Se não aprovarem a prisão em segunda instância em 2022 nem saio de casa. 

- 5:46 Virou um jornaleco esse programa 

- 5:47 prisao em segunda istancia so prende pobre 

https://www.facebook.com/sheila.hiromoto?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hashtag/ptlixo?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/lula2022?hc_location=ufi
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- 5:50 Rodrigo Maia, corre da prisão em segunda instância igual o diabo corre da 

Cruz, bandido 

- 5:52 NÃO VOTEM EM PARTIDOS/POLÍTICOS CONTRA A PRISÃO EM 

SEGUNDA INSTÂNCIA!!! 

- 6:33 Algum constitucionalista na bancada? https://www.google.com/.../e-

inconstitucional-a.../amp 

- 6:28 Pobre é preso em primeira estancia 

- 7:00 Boa Noite pessoal!!! 

- 7:05 depende qual 

- 7:22 Davi tah com má vontade como sempre 

- 7:57 Boa noite a todos 

- 8:15 Maia é bagre ensaboado, filho e genro de político sujo 

- 8:15 É tanta corrupção que as pessoas nem sabem em qual se debruçar para 

comentar. 

- 7:42 #MoroNaCadeia 

- 8:39 Só 15 capítulos? Precisava ser uma obra com mais de 15 mil folhas! 

- 8:24 Tudo começou na elba do Collor depois nos Correios 

- 9:17 4 volumes 

- 9:36 É mais em outros países parece bem menos que no BRASIL 

- 9:38 Brasileiro é pior de todos. Pessima índole possível. 

- 9:44 tudo pode , basta ter vontade de fazer... existe emendas que pode ser 

alteradas sim... 

- 9:54 País desmoralizado!!! 

- 10:11 Corrupção desde Adão e Eva. 

- 10:25 No Brasil é roubalheira não é só corrupção 

- 9:31 mas na ditadura militar não tinha corrupção, né!!!!! 

- 11:06 Infelizmente com bandidos STF está difícil combater corrupção. 

- 11:00 Corrupção é incontrolável...ou se acaba com ela definitivamente 

(impossível!) ou continuam se protegendo debaixo de "leis". 

- 11:19 Quebrou a UNE 

- 10:46 Que vergonha um absurdo um país com tanta corrupção desde sempre vira 

até livro se fosse menor o país poderia ser uma potência mundial 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Famp%2Fs%2Femanoelcdm15.jusbrasil.com.br%2Fartigos%2F496732909%2Fe-inconstitucional-a-prisao-em-segunda-instancia%2Famp%3Ffbclid%3DIwAR0vl561pT47IDI4-aoWgJ2HIDnNFZNLExhghBDSYwyBn96F7vyreCzGr3s&h=AT1JcU2oDv0jw2kFcJ6ri-NFnVXGKosa4TOCyXrwmF8CjyVqP7vac1kpTF-Ym4rp5GXdWHECIF36EuxnnzjQnaAsxi3q58Wrov1zX39zO-SGV9T8QJoa1xAcuYuEINDh
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Famp%2Fs%2Femanoelcdm15.jusbrasil.com.br%2Fartigos%2F496732909%2Fe-inconstitucional-a-prisao-em-segunda-instancia%2Famp%3Ffbclid%3DIwAR0vl561pT47IDI4-aoWgJ2HIDnNFZNLExhghBDSYwyBn96F7vyreCzGr3s&h=AT1JcU2oDv0jw2kFcJ6ri-NFnVXGKosa4TOCyXrwmF8CjyVqP7vac1kpTF-Ym4rp5GXdWHECIF36EuxnnzjQnaAsxi3q58Wrov1zX39zO-SGV9T8QJoa1xAcuYuEINDh
https://www.facebook.com/fernando.general666?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hashtag/moronacadeia?hc_location=ufi
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- 11:21 Tem lugar que se vc denunciar corrupção , amanhece com a boca cheia de 

formiga 

- 11:29 Boa noite 

- 11:37 E o código civil ? Segunda instância somente na área penal? 

- 12:07 Dos piores índices mundiais, o brasil ocupa os primeiros lugares 

- 11:20 melhor jornal on-line que j´s tive oportunidade de assistir...muito bom 

- 12:37 Com este congresso, senado e STF...Não tem como acabar com corrupção. 

- 12:55 Boa noite, o projeto deste governo é acabar com as universidades públicas e 

escolas públicas em benefício das privadas. 

- 13:14 STF manda no país.... 

- 13:14 esse lohbauer dinovo citando a venezuela, so nao fala a verdade que quem 

quebrou a venezuela foi a ganancia dos seuss colegas dos esteites 

- 12:32 Boa noite 

- 12:16 Propaganda de esquerda 

- 13:49 Como nenhum político acredita no que diz, fica sempre surpreso ao ver que 

os outros acreditam nele. 

- 14:02 Não vejo crescimento nenhum. Só vejo Brasil parado com fome miséria e 

desemprego. 

- 13:20 Esse pessoal da esquerdista gosta de defender bandido e nunca as vítimas 

- 14:24 JÁ AUMENTARAM OS PREÇOS BABACA DE QUEM COMPRA IMOVEL 

HOJE PURA ESPECULAÇÃO.. 

- 14:28 Uma RESCESSAO sem fim 

- 14:45 O meu ideal político é a democracia, para que todo o homem seja respeitado 

como indivíduo e nenhum venerado. 

 - 14:39 Mentira 

- 14:56 Será q vão falar sobre os precatórios aqu do estado de SP q o Dorian Gray 

vai tentar não pagar? 

- 15:15 Os ricos cada vez mais ricos, com poucos direitos , empregar agora é mais 

facil,pois é quase uma escravidão 

- 15:25 OLA BOA NOITE; 

- 15:36 Boa noite!! 

- 15:49 O Demónio não soube o que fez quando criou o homem político; enganou-

se, por isso, a si próprio. 
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- 16:25 Eu achava que a política era a segunda profissão mais antiga. Hoje vejo que 

ela se parece muito com a prim 

- 16:38 Cultura não de esquerda ou direita, é pró Joãozinho. Azar de quem for a bola 

da vez 

- 16:52 JÁ AUMENTARAM OS PREÇOS DOS IMÓVEIS.. IDIOTA DE QUEM 

COMPRAR AGORA..PURA ESPECULAÇÃO 7 MIL REAIS O METRO 

QUADRADO..KKKKKK AP DE OURO.. 

- 16:45 O Brasil progride à noite, enquanto os políticos estão dormindo. 

- 15:14 Preparem - se ano que vem será muito melhor!!  

- 17:05 Para a política o homem é um meio; para a moral é um fim. A revolução do 

futuro será o triunfo da moral sobre a política. 

- 17:47 Parabéns ao comentarista 

- 17:35 No Rio Grande do Sul, governador destruidor da Educação e ainda não paga 

salários em dia. 

- 17:58 Boa noite 

- 17:53 Em política, sempre é preciso deixar um osso para a oposição roer. 

- 15:43 esses capaxos da direita esquecem dos bandidos da dirreita que tao soltos 

por causa de moro 

- 18:05 Piro !!!! 

- 18:03 Grande novidade deste ministro da educação 

- 18:04 Esse cidadão é doido é? O país agora vai ficar as mil maravilhas por causa 

do "conto de natal" é??? 

- 18:21 Os políticos não conhecem nem o ódio, nem o amor. São conduzidos pelo 

interesse e não pelo sentimento. 

- 18:24 A Une agora vai ter que viver de rifas e bingos. Ótima medida! Chega de 

aparelhamento esquerdista! 

- 18:25 Só os criadores de pirâmide financeira que ganhan dinheiro , nas costas dos 

trouxas 

- 18:36 Essa Patrícia é meio fresca para meu gosto....chatinha! 

- 18:32 Gente essa bancada está viajando na maionese, só pode! 

- 18:57 A política foi primeiro a arte de impedir as pessoas de se intrometerem 

naquilo que lhes diz respeito. Em época posterior, acrescentaram-lhe a arte de 

forçar as pessoas a decidir sobre o que não entendem. 
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- 19:25 Um político pensa na próxima eleição; um estadista, na próxima geração. 

- 19:28 Cheio de "estudante" de meia-entrada 

- 19:27 Esse cara tem cargo no governo. 

- 19:24 Já acabaram com os Sindicatos do mesmo jeito! Não tem um pingo de 

investimento pra educação, agora isso!!! Governo dos infernos! 

- 19:42 Bancada chata com notícias chatas! 

- 19:53 A política é a condução dos negócios públicos para proveito dos particulares. 

- 16:16 Gente de mais de 40 anos com carteirinha de estudante. Vergonha isso 

- 20:04 Ministro paspalho!!! 

- 20:26 Os uni acabou a boquinha 

- 18:53 todo apoiador da direita e doente e ignorante como esse ministro 

- 20:37 Tem muito a se fazer , pela saúde , educação , mas uma pequena melhora 

que seja é bem vinda sim 

- 20:21 Isso não é postura de ministro. 

- 20:20 Não alimentar a UNE MARAVILHA!! 

- 20:27 Aumento na gasolina na carne no feijão na energia elétrica e dizem que a 

infração tá controlada 

- 20:36 Ministro da deseducação é um MARGINAL. 

- 20:35 Ministro paspalho #jornaldacultura 

- 20:39 Eu tenho a minha até hoje....só q não posso mais usar!rsrs 

- 21:05 A política é talvez a única profissão para a qual se pensa que não é precisa 

nenhuma preparação. 

- 20:53 Esse ministro não sabe de nada! 

- 20:57 ISSO. ..Estamos cansados. .. 

- 21:14 O fascismo sempre é contra a educação. 

- 21:32 Acabou a boquinha para financiar a massa de manobra 

- 21:34 Esses parlamentares nao comprometidos com o país não. Se tivessem 

viveriamos em um país muito melhor. Gostam de dinheiro. 

- 21:36 Não fale mal da UNE 

- 21:49 Quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se 

quiser por à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. 

- 21:45 "Cada povo tem os governantes que merece". 

Obviamente cada um de nós, não merecemos... 

https://www.facebook.com/hashtag/jornaldacultura?hc_location=ufi
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- 21:49 ACABOU A TETA DOS VAGABUNDOS MACONHEIROS 

- 22:01 Piada é a senhora jornalista apresentadora. 

- 22:05 O comentarista praticando a conduta em falar de pelegos. 

- 22:06 Desgoverno MALDITO quer controlar os estudantes. 

- 22:07 A mulher tá doidona??? 

- 21:53 chora 

- 18:53 autoritaro e reacionario e vc e esse ministro lohbauer 

- 23:01 O melhor governo é aquele em que há o menor número de homens inúteis. 

- 23:03 É ferro na UNE.... 

- 23:03 Tem que respeitar a democracia 

- 22:31 Tem q acabar com a mamata msm 

- 23:48 Os brasileiros de bem até que enfim tem um governo com ministros que nos 

representam. 

- 23:37 Jornal da cultura insistindo em trazer a propagadora de fake news?  

- 23:12 papa vai koreia norte 

- 23:51 O PAPA É POP..GRANDE PAPA FRANCISCO.. 

- 24:08 Não caio nessa história de carteira de estudante feita pelo MEC. Não é 

gratuito. O contribuinte vai bancar algo fútil. 

-  23:56 Estes pessoal que fala de inflação sobe controle será que vão ao super 

mercado? 

- 23:40 No Japão são tudo budista 

- 24:04 Nenhum ministro do bolsoNERO tem postura de ministro, ou se comporta 

como ministro...eles acham q estão em uma rodinha de amigos e falam as bobagens 

q estão acostumados a falar! 

- 20:07 Estudante que se respeita pagará a carteira a UNE. 

- 24:19 ...os Bolsobabacas ainda estão comemorando o Salário Mínimo de 2020 de 

R$1.030,00???? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk #jornaldacultura 

- 23:59 oportunista 

- 24:01 Boa. Noite 

- 24:19 O PAPA É PAZ... 

- 21:49 Um ministro que não sabe que Proclamou a República 

- 18:53 esses ministro nunca foi da uni,deve ter comprado o diploma 

- 24:41 A igreja questionando consumismo que piada!! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004397224790&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hashtag/jornaldacultura?hc_location=ufi


    165 

 
 

- 21:05 Porque a esquerda e culpada de tudo? 

- 25:08 Não sei porque estão preocupados com as carteiras digital, é para o pobre 

que não pode pagar, os ricos de esquerda pode pagar a uni 

- 25:19 UNE corja de vagabundos maconheiros 

- 25:22 Se tem outro pessoal q gosta de dinheiro é esse pessoal da igreja 

- 26:02 MAIS UM PAIS QUE VAI SE LASCAR COM A DIREITA.. 

- 25:48 Acho melhor a conjugação nos poderes. A correlação de forças e mais bem 

vinda. 

- 25:52 Chile é culpa da Venezuela e cuba 

- 26:15 Alternância governos deveria ser constante. .. 

- 23:20 Hiroshima e nagasaki foram um Genocidio 

- 22:33 As pessoas de bem não estão cansadas de amadorismo e sim aplaudido as 

iniciativas dos ministros e governo. 

- 26:53 MAIS UM PAIS QUE VAI SE LASCAR COM A DIREITA.. 

- 26:37 As pessoas poderiam ter o direito de desvotar.... 

- 22:53 Quem chama universitário de maconheiro é inveja...nunca conseguiu passar 

em vestibular. 

- 26:45 Bolívia vai se livrar do comunismo tb 

- 27:13 Precisamos fechar o Foro de SP. 

- 27:05 Maconha não deu certo lá não!! 

- 27:22 Uruguai é uma caixinha de fósforo 3 milhões de habitantes, paraíso fiscal pra 

ladrão de ouro 

- 27:20 Jornalista da Folha reconhecendo que roubaram a eleição na Bolívia, 

Uauuuuuuuuuuuuu 

- 20:47 Eu acho que o Papa Francisco não vê as mudanças tecnológicas em que 

vivemos , não necessariamente significa que tornamos mais consumistas 

- 27:26 Mesmo com problemas o Uruguay ainda está muito mais avançado e 

desenvolvido socialmente do que o Brasil... 

- 18:53 nem o candidato da direita uruguaia aceita apoiu de bolsonas 

- Cadê o Professor Marco Antonio Villa????? 

- 26:08 Chile vai cresce 2% esse ano 

- 28:08 Nossa as pessoa com mais idade não podem estudar,qual o problema? 

- 28:24 Falta a Venezuela se livrar da ditadura e do comunimo 
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- 28:00 e AS PANELAS,QUE brandavam EM SP ONDE ESTÃO. 

- 28:53 Pessoas querem empregos, nao qerem saber dos comunismo mais nao 

- 28:47 Putin já está a uns dez mandato na Rússia 

- 29:17 Papa Francisco e suas heresias é triste isso 

- 29:20 O papa é pop! 

- 30:03 COMUNISMO NÃO EXISTE NA AMÉRICA LATINA NÃO SEJA UM ASNO 

SEM NOÇÃO..ESTUDE.. 

- 28:10 Foro de SP vai ruindo aos poucos. Não é uma organização, é uma quadrilha. 

- 29:21 COMUNISMO NÃO EXISTE NA AMÉRICA LATINA SEJA UM ASNO SEM 

NOÇÃO.. 

- 30:23 Nao suporto ver essa propaganda 

- 30:32 Dollar a 4,21, ótimo para exportar carnes. Ganham lá e cá... 

- 31:15 COMUNISMO NÃO EXISTE NA AMÉRICA LATINA NÃO SEJA UM ASNO 

SEM NOÇÃO..ESTUDE.. 

- 29:33 É de rir estes dados de crescimento da construção civil ...feke igualzinho 

este desgoverno. Aumentou o Gás e a Carne  

- 31:31 BOLSOMINIOS, A DEMOCRACIA NO JAPÃO É O ORGULHO DAQUELE 

POVO (APRENDAM)... 

- 31:59 Esquerda nunca mais 

- 31:38 fica 2 anos esperando um boi engordar pra ver 

- 18:53 os caras votam nas direitas se empobressem, se arrependem e volta a 

esquerda a governar 

- 32:54 A DIREITA SABOTOU O BRASIL... 

- 32:59 Esquerda nunca mais 

- 33:17 A DIREITA SABOTOU O BRASIL.. 

- 32:38 esquerda genoçida 

- 32:04 Esquerda é coisa de anarquista , estamos livres desses lixos 

- 33:30 Esquerda e socialismo nunca mais 

- 33:50 DIREITA = Recessão no Brasil 

- 33:50 Entrevista com jornallsta...vão falar sobre o quê? Fake news? 

- 34:07 Óleo, culpa da esquerda... tá bom assim? 

- 33:54 Balbúrdia dessas universidades...kkkk 

https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/428697681152405/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/428697681152405/
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- 18:53 vivemos 13 anos de sucesso e 500 anos de atraso e exploraçao e roubo da 

direita 

- 34:27 Esse óleo não para nunca!! 

- 34:16 Dólar alto, cadê o povo que queria ir pra Disney! 

- 34:58 POBRE DE DIREITA MAIS CONHECIDO COMO BURRO DE CARGA DA 

ELITE.. 

- 35:12 Depois que o jornal, mudou a esquerdalha da bancada o jornal está 10 

- 35:03 Que acidente esse do Gugu caiu do forro de gesso . 

- 35:31 Gases, culpa da esquerda... 

- 35:37 POBRE DE DIREITA MAIS CONHECIDO COMO BURRO DE CARGA DA 

ELITE.. 

- 20:47 Vou registrar aqui minha indignação com determinados internautas do JC 

que não toleram opinião contrária à qual acreditam e xingam as pessoas ao invés de 

debater , não aceito 

- 36:16 DIREITA = Neoliberalismo 

- 36:22 Na minha cidade tbm as pessoas andam encima daqueles ternites é caem 

- 35:21 A DIREITA PARA MIM, É UM RETROCESSO PARA O MUNDO... 

- 12:19 STF é o grande culpado pela corrupção, nunca condenou ninguém por 

corrupção 

- 37:53 POBRE DE DIREITA MAIS CONHECIDO COMO BURRO DE CARGA DA 

ELITE.. 

- 35:11 12 milhões de desempregados e tem cego aplaudindo a direita. 

- 37:43 É um mistério esse óleo . 

- 37:50 Desmatamento da Amazônia o ordem há 500 anos 

- 38:27 E SINAL QUE O CAPITALISMO ESTÁ FUDENDO A TERRA.. 

- 16:17 Histeria ambientalista 

- 38:31 Muito bom saber que a economia esta se recuperando!!! 

- 35:04 Roda morta com cada vez menos audiência! 

- 38:37 Péssima bancada. 

- 38:47 Desmatamento da Amazônia ocorre a 500 anos.... 

- 38:55 Dólar quase R$ 5,00 com reajustes em todos os derivados e tem gente indo 

para Europa 

- 29:53 As Manifestações em Hong Komg são culpa do Foro de Sp; 
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- 39:04 Al Gore dizia que até 2015, vários países seriam submersos pelos oceanos. 

Até hoje nenhum . 

- 37:22 Gasolina em alta, daqui a pouco vão andar de busão! 

- 39:26 Eita cara idiota e ignorante esse Cristian! Quem convida esse idiota pra esse 

jornal hein? 

- 39:21 Tem que desmatar de forma sustentável, isso é possível, precisamos dos 

dois 

- 39:34 Esse cara é terra plana 

- 35:37 É o pum das vacas! 

- 39:30 Vcs insistem em chamar o Loubeur. Que pena 

- 39:18 Aquele churras de final de semana, sei não se vai rolar! 

- 39:35 Concordo, esse povo é exagerado!!! 

- 30:56 Só falta a esquerda dizer, ditadura não existe na América Latina 

- 39:25 1950 esses diziam que o mudo iria acabar na virada do século... Maior 

furada 

- 39:22 com calma??? esse aí é doido! 

- 16:17 Planeta está passando por mudanças climáticas faz só uns 4 bilhões de 

anos, desde que foi formado. Humanos não tem poder nenhum sobre o clima do 

planeta 

- 40:09 Mais um analfabeto científico com diploma de Humanas... 

- 40:14 EU TENHO BAIK 

- 39:20 Christian faz parte da galera que acredita que a Terra é plana!!!! 

- 40:47 O melhor jornal, parabéns o as comentarista 

- 39:17 AS JUMENTICES DO BOLZONERO,SÓ AGRADAM OS BOLSOMINIOS 

- 40:43 Dermival Silva, quanto tempo! 

- 41:02 POBRE DE DIREITA MAIS CONHECIDO COMO BURRO DE CARGA DA 

ELITE.. 

- 40:34 MAIS TERRAPLANISTA BOZOMINIION FALANDO QUE A CIÊNCIA 

MENTE.. 

- 27:33 O papa pede aos humanos 

que sejam menos jumentos 

e aumentem a devoção…  

- 41:05 Tristeza ouvir isso de uma pessoa exposta ao mundo... 
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- 41:02 Agora falta o Franz Josef H 

- 41:06 Pequenos escândalos????????????????? 

- 41:11 Gostei muito da posição do Cristhian  

- 41:39 O mundo é redondo a Terra não plana, isso é impossível 

- 41:49 Parabéns ao comentarista 

- 41:37 Haha esse Cristian é uma piada. Sem noção total. 

- 36:13 Carne em alta, logo irão comer carne de segunda! 

- 41:38 Moro 

- 41:50  novela mexicana foi ótimo!!! 

- 38:20 ptista nunca vai ser onesto e admitir 

- 42:11 Pequenos escândalos , Christian ? O setor da saúde indo bem? 

- 42:03 Nisso ele acredita? 

- 42:04 Quem é o ministro da saúde? Kkkkkkkkk 

- 20:47 Bom descanso a todos ! 

- 42:00 Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

- 20:47 As pessoas se radicalizam com ideologias e não tem visão de futuro , 

perspectiva , não abertas às novas ideias , ficam criticando , torcendo contra  

- 42:14 Boa noite brasileiras e brasileiros. 

- 42:17 Boa noite a todos. Boa semana 

- 42:28 Boa Noite a todos!!! 

Até amanhã!! 

- 42:51 Boa noite amigos até amanhã 

- 42:36 Boa noite galera. 

- 42:46 POBRE DE DIREITA MAIS CONHECIDO COMO BURRO DE CARGA DA 

ELITE.. 

- 42:38 Bom!! descanso 

- 42:36 Christian lobabaovo! 

- 42:47 A corrupção não t nada a ver com falta de dinheiro ou educação e sim de 

caráter pois veja quanto políticos estudados empresários ricos com alta qualidade de 

vida são os piores 

- 42:43 Boa Nooite para todos, durmam bem, tenham uma semana feliz! 

- 42:55 Se isso for pequenos escândalo não sei o que seria grande escândalo na 

sua opinião 

https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/428697681152405/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/428697681152405/
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- 41:38 Realmente, você não sabe, Christian Lohbauer. Você não tem informação 

(ou tem interesse em minimizar a gravidade do problema) para comentar sobre a 

crise climática. 

- 42:54 #deltamNAcADEIA. 

- 42:39 A INDICAÇÃO É QUE TÁ TODO MUNDO FERRADO..OS PREÇOS 

AUMENTARAM MUITO..IDIOTA SEM NOÇÃO..COMENTARISTA VIVE FORA DA 

REALIDADE.. 

- 42:04 Arrumando o que? Matando as pessoas de fome. Gás quase 70,00. Acorda 

povo. Saia do país de Alice. 

- 43:28 Esquerdista ou é burro ou se faz 

- 42:51 Cientista é a cabeça da minha...rhum, vô calar! 

- 43:15 Coliformekkk 

- 43:30 CADE O QUEIROZZ BOZOMINIONS...  

- 43:19 lohbauer mentiroso 

- 43:22 Arrumando a casa p os patrões 

- 44:06 Música de Caetano Veloso  

- 44:25 POBRE DE DIREITA MAIS CONHECIDO COMO BURRO DE CARGA DA 

ELITE.. 

Leandro Matteucci · 41:31 Parabéns Lohbauer pela opinião sincera, sem mimimi, 

sem querer agradar e sem querer ser Politicamente correto... 

- 44:24 BOA NOITE POVO 

- 22:51 Sabe porque a esquerda é culpada, porque estava a 30 anos no poder 

- 45:54 O Laurentino poderia presentear com seu livro o ex-capitão, que negou 

praticamente todo o processo de escravidão dissecado na obra. Que o livro seria 

lido por ele não podemos garantir. Mas se for ilustrado, ele poderá ao menos colorir. 

- 44:45 Cientista político?? Bolsonarirsta fanático né? Que vergonha esse cara 

nessa bancada é deboche.  

- 47:39 Esse jornal já foi melhor. Precisa escolher melhor seus comentadores e não 

figuras como esse cientista político, que mais parece um bolsonazifascista 

assumido. 

- 53:10 Boa noite sou José Amaro da Silva Filho, atu no campo da Geografia e 

resondendo o cidadão que questionou de onde vem a informação científica de que 

https://www.facebook.com/hashtag/deltamnacadeia?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/leandro.matteucci?fref=ufi&rc=p
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entre de três a cinco milhões de anos houve um pico máximo de gases de efeito 

estufa com relação ao ano …  

- 0:00 A culpa da situação do Brasil é do judiciário, quem vai investir em um país que 

as leis mudam de um dia para outro, como se troca de roupa, Em 2016 os ministros 

do STF votaram a favor da 2 instância, agora pra soltar o LULADRAO e companhia 

mudaram tudo 

-  0:52 Boa noite 

- 11:08 Brasileiro deve ser estudado, pois, mantém demonios (políticos) de 

estimação... 

 

 
 

https://www.facebook.com/edney.novais?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2846349718709714&set=p.2846349718709714&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2846349718709714&set=p.2846349718709714&type=3
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ANEXO N – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 26/11 (TV BRASIL, 2019G) 

 

Sem comentários pelo Facebook e pelo YouTube.  
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ANEXO O – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 26/11 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019G) 

 
- 54:26 O que será de nós, latino americanos? 

- 54:31 SE ENGANOU, O PROFESSOR OLAVO DISSE QUE A TERRA PLANA 

QUE GIRA EM TORNO DO SOL HAHAHAHAHA 

- 55:14 Pra variar, a imprensa local dando outra versão sobre o que causou a morte 

do jovem. 

- 55:23 .....e sol também é plano.  

- 55:33 Mais uma vez os moradores veem sua tranquilidade ameaçada pela 

barragem em Minas 

- 55:33 #LULA202020212022 

- 56:05 Que tristeza dessa gente 

- 56:08 Boa noite, esperar o que de um país que taxa o seguro desemprego. E a 

reforma tributária? 

- 56:22 PUXA SACO. 

- 56:28 kkkkkkk Só rindo! 

- 56:29 Em determinadas regiões da Terra é grande infelizmente a probabilidade de 

abalos sísmicos 

- 56:50 Tá no caminho pra desgraça 

- 56:52 Dá pra confiar num comentarista que gosta do Guedes, Tereza Cristina e 

Moro? 

- 57:04 Maurice, não, os terraplanistas dizem q o Sol gira em torno da terra, ou seja, 

somos o umbigo do universo ou outra coisa q não posso escrever (tipo cloaca 

pronto, escrevi!). 

- 57:10 boa noite a todos bons sonhos 

- 57:11 Fala o grande empresário !!! Advogando em causa própria!!! 

- 57:15 Governos do "lucro" estão estrangulando a vida do povo quando o povo se 

rebela esses governos matam, cegam, destroem... Sub-humanos! 

- 57:21 Esse loiro ganhou quanto para defender o governo? Bem crítico ele, sqn 

- 57:39 Parabéns, Tina Turner!!! 

- 57:43 Boa noite a todos. 

Saldiva todos os dias no JC!! 

- 57:45 Ótimo jornal Hj com Saldiva , bom descanso a todos ! 

https://www.facebook.com/hashtag/lula202020212022?hc_location=ufi
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- 57:47 Boa noite! Até amanhã! 

- 57:50 Boa noite galera... 

- 57:54 Saldiva, PRECISO! 

- 58:01 O CAPAZ É REALMENTE DE DIREITA, UM ZÉ NINGUÉM 

- 58:02 Num roubando já tá bom , luz não vai abaixar , água não vai abaixar , 

gasolina não vai abaixar então , vota no tiririca pior do que tá não fica 

- 58:03 PARABENS SALDIVA E CULTURA 

- 58:11 Grande Tina! 

- 58:14 Esse capaz e um puxa saco ·   

- 58:18 Boa Noite, meninos e meninas!Até amanhã!Durmam bem! 

- 58:25 Saldiva  

- 58:36 Tina, uma diva! 

- 58:37 Os empresários advogam em causa própria. O povo tem lutar pelos seus 

direitos. 

- 58:47 Saldiva salvando esse jornal ,e o Empresário advogando em causa própria 

- 58:57 Mad max 

- 59:11 Gostei da conversa do cérebro kkk 

- 59:13 Boa noite, gente! Bom descanso a todos! 

- 54:26 O que será de nós, latino americanos? 

- 54:31 SE ENGANOU, O PROFESSOR OLAVO DISSE QUE A TERRA PLANA 

QUE GIRA EM TORNO DO SOL HAHAHAHAHA 

- 55:14 Pra variar, a imprensa local dando outra versão sobre o que causou a morte 

do jovem. 

- 55:23 .....e sol também é plano.  

-55:33 Mais uma vez os moradores veem sua tranquilidade ameaçada pela 

barragem em Minas 

- 55:33 #LULA202020212022 

- 56:05 Que tristeza dessa gente 

- 56:08 Boa noite, esperar o que de um país que taxa o seguro desemprego. E a 

reforma tributária? 

- 56:22 PUXA SACO. 

- 56:28 kkkkkkk Só rindo! 

https://www.facebook.com/hashtag/lula202020212022?hc_location=ufi
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- 56:29 Em determinadas regiões da Terra é grande infelizmente a probabilidade de 

abalos sísmicos 

- 56:50 Tá no caminho pra desgraça 

- 56:52 Dá pra confiar num comentarista que gosta do Guedes, Tereza Cristina e 

Moro? 

- 57:04 Maurice, não, os terraplanistas dizem q o Sol gira em torno da terra, ou seja, 

somos o umbigo do universo ou outra coisa q não posso escrever (tipo cloaca 

pronto, escrevi!). 

- 57:10 boa noite a todos bons sonhos 

- 57:11 Fala o grande empresário !!! Advogando em causa própria!!! 

- 57:15 Governos do "lucro" estão estrangulando a vida do povo quando o povo se 

rebela esses governos matam, cegam, destroem... Sub-humanos! 

- 57:21 Esse loiro ganhou quanto para defender o governo? Bem crítico ele, sqn 

- 57:39 Parabéns, Tina Turner!!! 

- 57:43 Boa noite a todos. 

Saldiva todos os dias no JC!! 

- 57:45 Ótimo jornal Hj com Saldiva , bom descanso a todos ! 

- 57:47 Boa noite! Até amanhã! 

- 57:50 Boa noite galera... 

- 57:54 Saldiva, PRECISO! 

- 58:01 O CAPAZ É REALMENTE DE DIREITA, UM ZÉ NINGUÉM 

- 58:02 Num roubando já tá bom , luz não vai abaixar , água não vai abaixar , 

gasolina não vai abaixar então , vota no tiririca pior do que tá não fica 

- 58:03 PARABENS SALDIVA E CULTURA 

- 58:11 Grande Tina! 

- 58:14 Esse capaz e um puxa saco 

- 58:18 Boa Noite, meninos e meninas!Até amanhã!Durmam bem! 

- 58:25 Saldiva  

- 58:36 Tina, uma diva! 

- 58:37 Os empresários advogam em causa própria. O povo tem lutar pelos seus 

direitos. 

- 58:47 Saldiva salvando esse jornal ,e o Empresário advogando em causa própria 

- 58:57 Mad max 

https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/486792562182669/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/486792562182669/?epa=SEARCH_BOX
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- 59:11 Gostei da conversa do cérebro kkk 

- 59:13 Boa noite, gente! Bom descanso a todos! 

- 0:01 Lucas Rodrigues Ferreira Sua vida agora está muito melhor!!! Tá bom! Tá 

bom! 

- 8:20 Um governo que incita violência? Um governo que se utiliza de fakenews? 

Isso sem falar de apologia ao ódio! Que país é esse? Um fundamentalismo que vai 

nos levar aonde? 

- 26:52 Engraçado dizerem que o Brasil está melhorando. Gente maluca. Com o 

dólar altíssimo, gás a 80 reais, salário mínimo com promessa de congelamento por 

dois anos, desconto no salário desemprego, maior desmatamento em anos, óleo nas 

praias, mais de 12 milhões de desempregados, etc, etc.  

- 27:39 Alguém tem que pagar a conta dos prejuízos e corrupção do governo 

passado. 

- 0:01 Com as reservas cambiais de US$ 380.000.000.000,00 que eles 

deixaram?  Ah, sei! Sei! Sei! 
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ANEXO P – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 27/11 (TV BRASIL, 2019H) 

 

- 18:00 Boa noite 

- 2:14 Boa noite katiucia,Boa noite Vanessa. 

- 7:44 Boa noite! 

- 10:06 Boa noite! 

- 0:22 Boa noite tv Brasil  

- 14:19 O senhor é o melhor PRESIDENTE, nosso orgulho!! 

TV Brasil · 43:13 Boa noite a todos! 

TV Brasil · 0:00 Boa noite a todos! 

TV Brasil · 16:24 voltamos já! 

TV Brasil · 2:25 Não esqueçam de curtir e compartilhar a transmissão ao vivo 

do Repórter Brasil 

 

https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/reporterbrasilnarede/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=531431624365921&av=1815243412
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=531431624365921&av=1815243412
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ANEXO Q – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 27/11 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019H) 

 
- Villa é um dos melhores na bancada. Bem coerente nos comentários, sem 

ideologia, imparcial na política, instruído e muito bem informado. É claro que aqueles 

que já escolheram a sua ideologia e não aceitam as verdades contrárias não 

gostam. 

- Professor Villa o melhor parabéns JC pela bancada 

- Parabéns jornal da cultura. Parece q agora estão acertando nessa bancada. Ontem 

foi bom e hj também será. 

- Boa noite a todos, menos para o maior traidor de todos os tempos!!!! 

- O Vila está completamente louco. Uma pena. 

- ninguém merece.... a TV Cultura poderia pautar por comentaristas mais 

independentes... o Villa parece que tem a síndrome do sábio... 

- Villa : " o projeto criminoso de poder etc e tal " 

- O Villa e meio sem rumo. Deixou de tomar o Rivotril kkkkkk 

- Sobre o que será a matéria/propaganda que o JC fará hoje pra promover Doria? 

Todo dia fazem uma! 

- Hoje será uma dupla do barulho. 

- Villa tchau nao aguento mais!!! 

- Villa e Delmanto hoje?! AAARRAAAAAZOOOO ...!!! 

- BOA NOITE e obrigada!  

- Não obrigada 

- Hoje vai ser bom vou assistir! ! 

- Estaremos juntos, até lá. 

- 17 bem o número dos 171,que deu ruim 

- Oba, hoje é o Villa Estou Louco pra não assistir  

- Oba! Grandes homens. 

- Hoje não vai dar  

- Hoje é dia de não assistir #naoquerovillanojc 

- #parabéns TRF4 

- Boa noite 

- Não vou perder! 

https://www.facebook.com/renata.lekich
https://www.facebook.com/fred.monica.1
https://www.facebook.com/dimaswadasouza
https://www.facebook.com/assaf73
https://www.facebook.com/fred.monica.1
https://www.facebook.com/sandraantonia.hamedhumar
https://www.facebook.com/rosangelarita.rizzo.3
https://www.facebook.com/carmemcristina.martinsperroni.7
https://www.facebook.com/anaivone.medeirosnobregadasilva
https://www.facebook.com/aparecidaemiliaespinosa.espinosa
https://www.facebook.com/mirtes.ladeira
https://www.facebook.com/sandro.ferreiradealmeida
https://www.facebook.com/flora.emanuele.1
https://www.facebook.com/mafarcos
https://www.facebook.com/hashtag/naoquerovillanojc?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/mariaantonieta.vivian.7
https://www.facebook.com/hashtag/parab%C3%A9ns?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/edna.musilli.3
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- Isso sim é um professor 

- brilhante...ñ combina com Villa.. 

- QUAL A NATUREZA DE UM JULGAMENTO EM QUE TODO MUNDO JÁ SABE O 

RESULTADO ANTES?????? #jornaldacultura 

- Com esses dois ai, melhor assistir futebol. 

- Não dá mais ouvir o Villa expor a sua indignação com "pessoas" e não sobre o fato. 

Estou fora. Convidam o Kim, Heni, Capolla, Janaína Pascoal. 

- Sempre que o Historiador e Professor Marco Antonio Villa participa a audiência 

aumenta. Ele é perfeito em suas análises, e detalhe, é imparcial e não tem político 

de estimação, e não esconde as verdades da atual crise que o país está passando 

com esse governo despreparado. Parabéns professor Villa, você é ótimo. 

- Por causa do Villa, hoje não assisto. 

- Vila só crítica o governo e defende bandido 

- Villa deixou de ser um Prof. E se tornou um aloprado e neurótico que grita bem alto 

- inimigo da educação 

https://youtu.be/dmVOLUm2PqI 

 

YOUTUBE.COM 

Educação Física "rural " 

- PÉSSIMO COMENTÁRIOS 

- 17 anos.. mas BANDIDO rico não vai preso.. agora o pobre.. 

- 0:20 Boa noite 

- 0:26 Boa noite a todos 

- 0:30 Boa noite, amigos!! 

- 0:33 Boa noite Pessoal! 

- 0:32 Boa noite 

- 0:43 Q dia feliz!!! Só faltou a Ana Paula na bancada... 

- 0:49 Parabéns a os Desembargadores 

- 0:06 Boa noite Karyn! 

- 0:43 Boa noite!! 

- 0:43 Boa noite melhor jornal 

https://www.facebook.com/berre.tamoaee
https://www.facebook.com/profile.php?id=100037378236627
https://www.facebook.com/hashtag/jornaldacultura?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/nivaldopereiralemos.lemos.3
https://www.facebook.com/ibaradel
https://www.facebook.com/olimpia.sattim
https://www.facebook.com/Zeca.Guararema
https://www.facebook.com/josivan.garcia
https://www.facebook.com/luishenrique.moura.12
https://youtu.be/dmVOLUm2PqI?fbclid=IwAR1Hg9kxXvLQZ9Nkjj3VuqWBWLHkJ-2x4HxQGNozHH1Adxx2tRyO6439TsA
https://www.facebook.com/reynaldobertopaulo
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/2415756931856420/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/2415756931856420/
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- 0:44 Bom noite galera 

- 0:51 Boa Noite pessoal!! 

- 0:52 Boa noite! 

- 1:05 Que perda tempo. Vai preso msm. 

- 0:04 Boa noite a todos! 

- 1:08 Boa noite! 

- 0:04 Conluio no TRF4, um vexame, um desrespeito ao STF, uma concertação 

explícita. 

- 1:05 boa noite Maria Luiza de Azevedo 

- 1:41 boa noite Lucas Rodrigues Ferreira 

- 1:34 Boa noite 

- 1:49 entao o tf4 condenou por vingaça? 

- 1:51 Boa noite!! 

- 1:50 Boa noite a todos!!!! 

- 1:58 #Lula LIVRE 

- 2:03 Boa noite 

- 2:05 Julgar porque? O Pinguço não vai ser preso. País do kct. 

- 2:04 perdeu tofili 

- 2:17 Boa noite 

- 2:37 #lulalivreparasempre 

- 2:34 MAIS UMA CONDENAÇÃO DO MARGINAL!!!  

MAIS 17 anos!!! 

- 2:53 Bozofascista 

- 2:53 Prisão em segunda instância nada neh??!!! 

- 2:58 Boa noite!! 

- 2:49 Tô aqui! 

- 3:11 Fora extrema direita gospel 

- 3:08 Boa noite a todos 

- 3:11 #LulaPreso 

- 3:19 Cadê B17 Bolsominions 

- 3:28 ACHO QUE O CARNIÇA AGORA VAI FUGIR..... 

- 3:45 Bozonacadeia 

- 3:59 O BRASIL TEM QUE SEGUIR O EXEMPLO DO CHILE JÁ. 

https://www.facebook.com/marialuiza.deazevedo.7?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/lucas.rodriguesferreira.1?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/lula?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/lulalivreparasempre?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/wilmarveras.dcharlly.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hashtag/lulapreso?hc_location=ufi
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- 3:54 #lula livre! 

- 4:25 Segunda estância não vale pra nada 

- 4:47 Fora milicia gospel 

- 4:54 Rosinha não estava nervosa hoje. 

- 4:59 Prisão em 2 INSTÂNCIA JÁ!!  CHEGA DE IMPUNIDADE!! 

- 5:26 Não adianta nada isso 

- 5:58 Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkvou rir até amanhã 

- 2:55 Boa noite 

- 6:09 Boa noite 

- 6:08 O SUL QUERIA SER UM PAIS INDEPENDENTE,PARA ELES QUE SE 

FERRE AS OUTRAS REGIÕES. 

- 6:15 Desde australia fora governo uktra direita gospel 

- 5:37 OLA BA NOITE . COM É BOM ESTA COMO A CULTURA JC. EDUCADORA. 

GENTE, INTELIGENTE; 

- 6:25 Cheque especial? Nem com juro de 0,5 %! 

- 6:40 Bancada top hoje!!!! 

- 2:47 hoje ta cheio de gado bolsonazis 

- 6:36 Mortadelas em crise... 

- 3:02 quero ver se a sunda insttacia vai chegar em flavinho 

- 7:02 O mundo repudia milicia gospel brasil 

- 7:36 Boa noite 

- 7:38 Fala, condenado de SBC  

- 7:28 Abaixa uma coisa e sobe outra! Não é brincadeira!!! 

- 7:50 Recessão = fome, miséria desemprego. 

- 8:02 Boa noite! 

- 7:14 O POVO BRASILEIRO ESTÁ REFÉM DE DIAS TOFFOLI. 

- 8:08 Já que a segunda instancia não vale. 

Melhor acabar com a segunda instancia. 

- 8:22 Ver o MARGINAL de São Bernardo condenado mais uma vez, não tem preço! 

- 8:46 Cadê o crescimento na Bolsa? 

- 8:36 Gazoza a 5 .. dólar a 4,25 carne nas alturas ...diretos já era e os pobretões 

comemorando....kkkk 

- 7:11 tripek de elevador o burro 

https://www.facebook.com/hashtag/lula?hc_location=ufi
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- 9:53 Os petistas morrem do coração com a condenação da divindade deles 

- 9:57 Profº Villa está alegrinho hoje! 

- 0:04 Nossa 96% ao ano, juros baixíssimos. A poupança antiga rende hoje 0,50 ao 

mês - 6% ao ano. 

- 10:01 João Pedro Gebran Neto é UM LIXIO DE PRIMEIRA INSTância 

- 10:05 RJ, ASSISTINDO A TRANSMISSÃO. 

- 10:20 Boa noite  

- 9:29 O maior problema nem é a alta do Dólar, dos combustíveis, ou seja de tudo...o 

mais vergonhoso são os índices de inflação que são uma piada de mau gosto no 

país da mentira. 

- 7:44 era esperado tudo conchavado com moro 

- 10:26 Boa noite 

- 5:05 Ver a esquerda caviar tupiniquim babando de ódio e relinchando ao vento não 

tem preço! 

- 10:53 mUDA DE ASSUNTO vILLA. tEM NOTÍCIAS MAIS GRAVES PRA SE 

DISCUTIR 

- 11:05 ACOMPANHANDO A EDIÇÃO DO JORNAL. 

- 11:01 Não vai preso. País da impunidade!! 

- 0:04 Conluio explicito. Vergonhoso. Verdadeira concertação. 

- 11:33 Para que um julgamento desses se nao tem legitimidade?????????? 

- 11:12 25 anos em 2 processos, daqui a pouco vai ter mais pena que o Fernandinho 

beira-mar. 

- 11:44 Será q supera o Cabral? 

- 11:57 Parabéns TRF 4!!! 

- 11:55 TRF 4 fuzilou o bandido agitador Luladrao 

- 12:16 O Pinguço não vai ser preso 

- 12:24 Quero cadeia . Para todos os bandidos . Inclusive a família bandonaro. E 

seus ministros. Um bandonaro no poder atual. 

- 8:10 pura vingança 

- 8:08 A alma mais honesta do país levou mais 17 anos de cana. Ô coitado! 

- 12:48 - 13:02 Eles vao acabar com a lei da ficha limpa para o molesco se 

candidatar!! 

- 13:18 Oque vimos hj no TRF 4 vimos Desembargadores corajosos 
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- 13:32 Hahaha...qdo chegar no Olimpo, ToffoliZeus convence os outros deuses a 

derrubar a decisão! 

- 10:53 Villa melhor comentarista. Os bolsonaristas estão revoltados com as 

verdades que o professor vem falando desse governo fracassado, que vai destruir o 

país. 

- 9:10 e o porto de santos? 

- 13:40 Prof, deixe de ser burro 

- 13:55 Agora tem que ser presídio, não mais Curitiba...  

- 14:07 Preso somente quem não tem como pagar advogado. 

- 14:21 Vamos falar do Queiroz, dos laranjas 

- 14:16 Contrariou o STF em não ouvir primeiro o acusado e a sentença da juíza 

copia e cola do triplex. Teatro do TRF 4 

- 14:30 Renan Calheiros já é réu no STF há quase 10 anos e ainda nem foi julgado. 

- 11:47 proximo ano k volte 2 estançia 

- 14:58 Rindo feito um condenado!! Kkkkkkkkkkk 

- 15:08 Só os  para salvar este país da bandalheira 

- 14:44 OS DESEMBARGADORES DO SUL NÃO TEM NADA A VER COM ESSES 

PROCESSOS ISSO E´SÓ PARA GANHAR FAMA PERANTE A SOCIEDADE 

BRASILEIRA 

- 15:24 Uma parcela da população gosta de apoiar corruptos 

- 15:33 Boa noite 

- 16:03 Boa noite. 

- 16:10 O STF TEM DERRUBAR ESSAS JUMENTICE TRF 4!!! 

- 12:13 Parabéns ao menino Palloci!!!! Delatou a quadrilha que desviou mais de 1tri 

do erário ...mas que serão todos soltos 

- 12:00 e os200 ladrois da direita? 

- 16:21 Para o inquiridor honesto, as provas das acusações que pesam sobre o ex-

presidiário são incontestáveis. 

- 16:19 Parabéns ao menino Palloci!!!! Delatou a quadrilha que desviou mais de 1tri 

do erário ...mas que serão todos soltos 

- 16:49 #MOROnaCadEia 

- 16:57 Chupadores de pau do carniça estão descontentes.😏 

- 16:55 Encarar políticos(semideusese) sem capital político é complicado 

https://www.facebook.com/hashtag/moronacadeia?hc_location=ufi
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- 16:48 ChatoVilla 

- 16:48 Vila é simplesmente demais 

- 17:16 Não importa nomes ou partidos, todos precisam ser investigados pagar pelo 

feito e principalmente devolver "nosso" dinheiro. 

Essa 'briga' toda e nós pagamos pelos luxos desfrutado por eles. 

- 14:36 quem acredita em raker e so gilmar 

- 17:05 MalaVilla 

- 12:46 sergio moro enganador 

- 17:26 Villa hoje está a base de Rivotril, calminho calminho 

- 17:28 Quem apoia bandido . Também e bandido. Um bandonaro 

- 17:38 Mas nao permanecer presos, nao adianta. É enxugar gelo!!! 

- 17:59 Cala boca Villa 

- 15:37 3 estançia vai volta 

- 18:12 A VAZA JATO DEIXOU MILHÕES DE DESMPREGADO NO BRASIL 

- 18:35 Parabéns JC cultura, hoje estar 10 

- 15:53 E o Aécio Neves?livrinho da Silva 

- 18:53 PROF VAI SE INFORMAR, PF VE DIALOGOS MANIPULADOS, VC E 

DESPREZIVEL 

- 11:12 Boa noite a todos. 

Vilas meu marido gosta quando você participa. 

- 16:32 ptista gosta de roubar povo 

- 15:00 quando a justiça age com parcialidade ela comete crime 

- 19:44 A PGR DEVERIA FAZER UM PENTE FINOS NOS GASTOS DOS SULTÕES 

POLÍTICOS DE BRASÍLIA....SERVIDORES PÚBLICOS....do DINHEIRO do -

 19:33 Delmanto pelo q sei so lei retroagem a fv do reu, 

- 19:37 Jornalismo TV Cultura / Ideais do Compartilhamento / Carlos Silva / Ano / 

2019 

- 18:24 Moro na cadeia  

- 19:57 Difícil ouvir esse bossal do villa 

- 20:24 2020. Cadeia para a família bandonaro e seus ministros bandonaristas 

- 20:29 O desequilíbrio da justiça é muito grande. O TRF4 está contaminado pelo 

partidarismo político . Moro e Dalagnol se corromperam a pretexto de combater a 
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corrupção dos políticos e mega empresários. O país e o povo.foram prejudicados 

com perdas imensas. 

- 20:33 É a nova velha política. 

- 20:33 Prisão em segunda instância nada neh!!! 

- 20:25 É o Renan Calheiros? 

- 20:46 Olha os ratos gordos todos reunidos! Hora do meteoro cair! 

- 20:42 Timão 0x0 Havaí 

- 17:29 Professorzinho sabe ser um cu. 

- 21:13 A lava jato agora com esse STJ Não vai trabalhar nunca como eles querem . 

Por isso vão fazer de tudo para fecha-la. Mas não podemos deixar. 

- 21:09 O SALÁRIOS DESTES DESEMBARGADORES DO SUL ESTÃO EM 

DIA,TEM CARNE NA MESA E VOCÊS ESTÃO FAZENDO MUITO CHURRASCO. 

- 21:08 Almento do fundo eleitoral não. 

- 21:03 Moro tá cada vez mais sendo idolatrado pelo povo brasileiro, não vá ter 

segundo turno em 2022 

- 21:20 Muito bom jornalismo de primeira qualidade B.noite 

- 8:08 Congresso só funciona quando recebe dinheiro. Mercenários pagos pelo povo 

- 21:40 Dependendo dos resultados da prisão em segunda instância nem saio de 

casa em 2020 e 2022. 

- 19:16 fexa tudo 

- 22:16 As emendas parlamentares têm auxiliado os municípios. 

- 17:46 MORO HERÓI DO POVO BRASILEIRO!! 

-19:46 entra na do maia que se ferra logo 

- 22:43 Boa noite a todos 

- 22:32 Porra. .não tem coação ...cala boca Villa 

- 22:55 Congresso é igual ao cupim, tudo que toca corrói. 

- 22:53 Villa mau caráter, deixa de ser mentiroso. 

- 22:57 Defender comunismo que deveria ser crime 

- 23:05 Muito bem Villa 

- 22:47 Governo não gosta de bandido, congresso nacional é uma corja de traíra 

-  22:58 Para o Villa (casaca) só quem publicou livros pode ser gestor... Prepotente e 

arrogante 

- 22:12 paulo guedes duente mental 

https://www.facebook.com/daniel.c.almeida.7?fref=ufi&rc=p
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- 20:30 deputado ja ganha pra vota o minimo 

- 23:17 Parabéns 

- 23:25 O villa so vc ouviu guedes defender AI5, nao somos militsntes petistas, 

palhaco,z  

- 23:41 Nao vai conseguir governar apartir de 2020 

- 23:44 Prof Vila muito bom ! 

- 23:48 Falou o PROFETA APOCALÍPTICO!! KKK 

- 23:53 Villa não mede palavras... 

- 23:55 Professor , do jeito que os BANDIDOS estão???? 

- 13:11 Até o STF receber esse processo vai demorar no mínimo 10 anos. 

- 24:11 Concordo com Prof Villa em gênero, número e grau! 

- 24:29 NÃO VOTEM EM PARTIDOS QUE RECEBAM O FUNDO PARTIDÁRIO 

PAGO PELO POVO!!! 

- 24:11 Paulo Guedes um fracasso ??.maconha estragada 

-  24:23 O Vila hoje está falando todo manso hoje, falando bem da farsa jato, coisa 

que ele sempre criticou. 

- 24:38 Tá certo Villa 

- 24:53 Boa Delmanto! 

- 24:03 cade os 200 indiciados pelo a lava jato? 

- 25:09 Temos que pagar campanhas para eles??? Nao!! 

- 25:03 Villa louco 

- 25:25 Jornal da Cultura não tem frescura ! 

- 23:16 AI 5 ...chega! 

- 25:24 Tv cultura defende vagabundos esquerdista 

- 25:18 Delmanto. .. Peitou o Villa 

- 25:22 Villa, siga o Stephan kanitz para saber mais... Seu hipócrita! 

- 25:33 Paulo Guedes conseguiu diminuir em um ano só 60 bilhões de déficit 

primário nas contas públicas, quase 1% do PIB. 

- 25:49 Pis tem acabar msm 

- 25:33 Bolsonaristas anseiam pela ditadura após massacrar o povo. Justiça deve 

coibir essa família criminosa que tomou o poder aliados aos charlatães de seitas 

milionárias. 

- 25:48 PAULO GUEDES BANDIDO... 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100023712099780&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008459658626&fref=ufi&rc=p
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- 25:01 valeu vila esses querem roubar o povo 

- 25:55 Tudo desse nefasto é criminoso 

- 25:49 Paulo Guedes é monstro, melhor ministro do mundo 

- 26:05 kkkkkkk Villa é um máximo 

- 25:56 Cala boca vila... 

- 26:13 Este interesse não é nada mais nada menos pelo fundo partidario 

- 26:09 Alguém tem que peitar este Villa. 

- 8:08 Ninguém defendeu AI5 Villa, não fale bobagem 

- 26:21 Vila é muito exaltado! 

- 26:20 Eita desequilíbrio mental 

- 26:23 Kkkk chora na cama 

- 26:22 Cala boca Villa 

- 26:25 Pelo que vejo. Quem apoia bandido e pior que doente mental. E ainda ama 

este bandonaro . Sem adjetivos para chama los 

- 26:33 Villa grande fdp do Brasil 

- 26:42 Villa!! 

Vai tomar um RIVOTRIL! 

- 26:36 vila é um vendido 

- 23:49 esse gosta de ser roubado 

- 26:38 Calma Villa.... olha a pressão 

- 26:38 O Villa é o melhor! Orgulho de ter um compatriota desse! 

- 26:40 Gol do Villa. Cadê o projeto do governo? A propost de capitalização é 

criminosa 

- 26:14 Chile vai creacer 2% esse ano!! 

- 26:50 Villa vc é excelente  

- 26:44 AGORA SIM VILLA TÁ CERTO 

- 26:26 Governo de Canalhas!!!! 

- 27:04 Gosto do Villa mas NADA pra esse homem funciona. 

- 27:08 Villa! Psiquiatria urgente! 

- 27:09 Villa 

- 26:55 Vila vc poderia se candidatar .... Porra que chato ... Roubar pode 

- 26:38 DÁ-LHE NA CARA VILLA 

- 26:43 este corno fdp 
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- 27:07 Passou o efeito do rivotril. Deem mais um comprimidinho para o Villa. 

- 27:28 O Villa esqueceu de tomar o ritrovil . Não dá . 

- 27:03 Villa está drogado Jesus, QQ isso, cara nojento 

- 27:15 Quanta baboseira.... Villa 

- 27:06 Boa Delmanto 

- 27:13 Villa! Calada ! 

- 27:21 Modere mais a fala e seu posicionamento, Marco Antonio Villa! 

- 25:57 Qua tá acontecendo com o Villa? 

- 27:24 Villa grata por esclarecer a população. Democracia já! 

Ditadura nunca mais. 

- 27:28 Tomou, Vila??? 

- 27:43 Dá-lhe Villa! 

- 27:44 Tem acabar com pis e esses monte de regalias msm!! 

- 27:49 Esse vila e um doente 

- 26:51 Boa noite, vou acabar virando fã do vila. 

- 27:38 Villa cada bez pior 

- 27:46 Lamentável você dizer que nosso congresso é exemplo, 

- 27:33 Parabéns Villa 

- 28:00 Parabéns vilaaaaaaaaaa 

- 25:08 k brasileiro voutou renam gente 

- 28:14 MEU NOME É VILLLLA 

- 28:07 Parabéns Villa 

- 28:44 ESSE VILLA NÃO ACHA CERTO NEM A VIDA DELE , KKKKKK 

- 28:33 lha aí o povo sofrendo, endividados. 

- 28:36 Villa é show! Excelente! 

- 28:27 Vila cão raivoso 

- 28:53 Beeem parcial esse Villa, uma pena 

- 25:50 vila doriana 

- 28:50 Aguardo o professor Dermival Silva 

- 28:40 Falou TD desse governo fétido esse verme do bozobaro 

- 29:19 Com o Vila a coisa vira circo. Um banana 

- 29:09 Eu gosto do Villas e concordo em partes, não entendi ele defender o 

aumento do fundo eleitoral e tb dizer, que o Chile é uma tragédia, o Chile é o país 
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mais desenvolvido da América Latina e está anos luz a nossa frente. O Chile não 

pode ser resumido no fato do título de capitalização. 

- 27:23 Os neofascistas só sabem ofender quem os contrariam, eles acham que são 

donos da verdade, porque estão seguindo esse governo destruidor. 

- 29:06 Villa nota 10! 

- 29:00 Villa tem inveja do nosso ministro Paulo Guedes 

- 28:02 Esse absurdos juros bancarios verdadeiros agiotas oficializados querem 

renegociar ja ganharam uma fábula e agora querem posar de bonzinhos é dose 

mesmo!! 

- 28:50 Villa disse tudo! 

- 29:46 A maioria di Congresso são corruptos. Nao entendo a defesa do Villa 

- 29:44 Esse Vila é um Desequilibrado, só a opinião dele que vale 

- 29:13 Só podemos nos expressar nos comentários aqui por causa da democracia. 

Viva democracia!!! 

- 29:43 Paulo Guedes 7x1 Villa 

- 29:52 Os petistas elogiando o Villa. Ô coitados! 

- 30:18 Esse vila ao está queimado o jornal, cara burro ...  

- 30:01 Que bela participação desse villa!......disse o Joãozinho 

- 29:46 O JC só existe hoje por causa da democracia. Viva democracia!!! 

- 27:59 Jornalzinho PARCIAL 

- 30:28 Villa esta coberto de razão. 

- 27:08 vila ttem odio 

- 28:05 Villa não consegue disfarçar sua parcialidade, funcionário do Dória. 

- 27:30 estamos nas mãos de corruptos ou loucos, e a outra opção era um ladrão, 

que país, meu Deus. 

- 30:30 Esse Villa deve ser bipolar, antigamente dizia que não teve ditadura militar, é 

só procurar no YouTube para comprovar. 

Agora, mudou de ideia kkkk parece o Gilmar Mendes e o Dias toffoli. 

- 30:37 Vlla fala o q pensa, não tem medinho de arminha! 

- 30:36 É preciso esclarecer a população sobre o que seja milícias. Essas facções 

criminosas que invadiram todas as instâncias do poder. 

- 30:55 Todo mundo torcendo p o governo nao dar certo neh 

- 30:39 Sem comentários 
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-  30:52 Concordo na poupança, e como poupar com salário que o Brasil tem, e não 

é de hoje. Há tempo está difícil poupar. 

- 30:57 É o jornal que mais gosto. 

- 31:00 Economizar como si as coisas estão aumentando e ganho diminuindo 

- 30:43 Delmanto deu um chute na canela do Villa louco Rivotril 

- 31:12 No momento o Jornal da Record ...quem diria é o único imparcial...apresenta 

a notícia e quem assiste analisa o fato 

- 31:29 #ForaMoro cúmplice da Familicia criminosa. 

#ForaBolsonarosDelinquentes escória miliciana! 

Democracia já! …  

- 28:26 vila esta desiquilibrado 

- 30:45 Vai estudar para ser juiz vc só sabe julgar 

- 30:42 Impeachment de Donald Trump É BOLZONERO 

- 31:56 Apesar das Asneiras do Villa... ainda acho interessante um jornal feito de 

opiniões. 

- 31:48 Se podemos discordar e ter opiniões por causa da democracia. Viva 

democracia e a constituição. Ruim com ela muito mais muito pior sem ela. 

- 30:58 Mutirão é o correto. 

- 32:24 Manda um abraço pra o Marcão de Sumé PB KD meu abraço Marcão de 

Sumé PB 

- 32:09 Olá, voltamos a paródia da Amazônia!!! meu!! se a gente não explorar 

racionalmente, as "ong's" vão ficar lá manipulando os nativos e estagnando a 

evolução. 

- 31:38 IN GLENN WE TRAST 

- 32:10 #DeltamNaCadeia 

- 32:46 Gostaria de saber o que realmente esse governo fez de concreto para ajudar 

o povo! Pois só estou vendo policagem até agora! 

- 33:25 Que homem boçal! 

- 33:33 Esse governo é criminoso.Só pensa em enriquecer os ruralistas 

- 33:20 Vamos aprimorar a democracia e seguir o exemplo das grandes nações. 

Dinamarca, Suécia, Finlândia, etc. 

- 33:38 Viva o natal com ovos!!!! 

- 33:34 ONG = olho na grana 

https://www.facebook.com/hashtag/foramoro?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/forabolsonarosdelinquentes?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/deltamnacadeia?hc_location=ufi
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- 34:13 Delmanto é ótimo Villa uma decepção¡!! 

- 34:22 Querem que a Amazônia seja igual ao um zoológico à céu aberto, 25 

milhões de pessoas precisam sobreviver naquela região. 

- 33:33 tudo mentira deste canalha,tudo para ele é perseguição 

- 34:53 Delmanto dando show ... Vila pequenino 

- 35:11 Os índios perderam a terra em 1500 

- 35:03 Delmanto usando a razão... é só o que precisa... 

- 35:04 Timão 0x0 Havaí segue o jogo! 

- 35:28 Boa Delmanto 

- 34:30 Quem quer destruir a Amazônia é este próprio governo. Pela ganância. 

Vamos respeitar o índio. 

- 35:27 Índio é preguiçoso e não gosta de trabalhar 

- 35:29 Goooolllll do Timão!!!! 

- 32:01 Ja pensou se tivesse ganho o Haddad 

- 34:38 esse governo quer meter a mao na terra dos indios ppra dar pro milionarios 

- 35:46 Os ambientalistas fizeram mal pro pais? Eu acho q é a corrupção 

- · 35:55 Outro aumento da gasolina...ai não dá né Governo!!!! 

- · 35:59 Subsolo da Amazônia rico em Petróleo, Ouro, Cádmio e Nióbio. 

- · 35:57 Lógico que tem muitos de olho na amazónia 

- 35:57 Delmanto  

- 35:59 Eles não olham para o Nordeste 

- 36:09 Indígena arrenda tudo... 

- 36:01 Agribusiness maravilhoso no Brasil, Delmanto!? 

- 36:16 Garimpos mineiros fazendeiros genocidio indigina 

- 35:29 ele nao sabe ler 

- 37:04 Pra variar Villa tá certo 

- 36:56 Que ingênuo Villa.... tu acredita no que fala 

- 31:15 #LULA2020 

- 36:58 ...O homem deu uma grande ejaculada e aí nasceu o universo!!! O universo 

não nasceu de um big bang, grande explosão, como se aferram e acreditam os 

cientistas!!! Na verdade, o universo nasceu de uma relação de carinho, afeto, amor; 

quando dua…Ver Mais 

- 37:07 Bolsanaro e rralmente imbecil idiota e perigoso 

https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/2415756931856420/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/2415756931856420/
https://www.facebook.com/andre.ferraz.75?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/lucas.rodriguesferreira.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/vando.farias.96?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hashtag/lula2020?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/2415756931856420/
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- 37:34 O villa sabe o que fazer? 

- 34:59 Mas é o que Villa gostaria. Um Haddad no poder 

- 34:15 Parabéns ao menino Palloci!!!! Delatou a quadrilha que desviou mais de 1tri 

do erário ...mas que serão todos soltos 

- 34:26 indio no mato grosso so na pinga 

- 37:33 Vila se acha ...a própria embalagem da bolacha ..bossal 

-  37:35 Bancada de formadores de opinião sem nenhuma credibilidade 

- 37:12 Índios vendem passagem por suas terras como já mostrou o Repórter 

Record. 

- 37:45 Mercúrio nos Rios Amazônicos. Alguém tem idéia da Real Dimensão do 

Problema? 

- 37:50 Villa... um historiador politizado. Olha as eleições aí gente!!! 

- 37:51 Meu esse Villa é cavernoso, caviloso e cabuloso 

- 37:58 Agora esse pulha quer destruir o Amazonas!!!!!!!! 

- 38:16 Brasil tem tanta terra sobrando. Para mexer na Amazônia????????!!!! 

- 38:01 Fora milicia evangica extrema direita 

- 38:04 Vai destruir mais. Não ao garimpo. 

Qualquer (garimpo) empresa legal paga muitos impostos. Uma empresa ilegal não 

paga. 

- 38:17 Acabar com a isenção da CB????? 

- 38:41 Villa dando ataque.... affff que preguiça.... 

- 37:04 ruralistas sonegam impostos 

- 38:44 Villa tu tá achando que o governo é ingênuo.... ingênuo é você falando 

abobrinha 

- 37:37 Marco Antonio Villa não consegue fazer uma análise sem partir para ofensas 

pessoais. 

- 38:45 Vira o disco Villa 

- 37:50 Mentira, todos os países investem na AMAZÔNIA PARA O BEM COMUM 

- 38:53 É piada né 

- 38:40 Fora anti cristo bolsanaro 

- 39:07 ChatoVilla 

- 39:22 Encheram muito a bola dele... deu nisso.... está se achando ―o que sabe 

tudo‖ 

https://www.facebook.com/demervalmanoeldias?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/joseailton.alveslopes.7?fref=ufi&rc=p
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- 39:29 O Vila, decididamente é muito negativo , cruz credo . 

- 39:33 É Villa...ajudou a eleger toda essa mediocridade 

- 39:26 Basta milícia gospel. vamos para ruas 

- 39:46 Os seres humanos fazem. Parte da Natureza. As diversidades culturais 

indígenas, quilombolas são riquezas tão importantes quanto a fauna, flora, águas e 

minérios. 

- 39:38 Ler é bom, mas ser homem e ter atitude também é melhor ainda. Ok Villa 

- 39:50 Parabéns ao menino Palloci!!!! Delatou a quadrilha que desviou mais de 1tri 

do erário ...mas que serão todos soltos 

- 39:56 Não conheço nenhum país que não tenha pobres.... tem gente que trabalha 

e gente que fica esperando bolsa 

- 34:38 CAAALMA VILLA! AHUEIH 

-  38:37 vergonha 30 reais de aumento de salario 

- 38:46 O Villa é simplesmente ridículo. 

- 40:08 Existe um coisinha boa de governo milicia???? 

- 40:25 Acreditar no papai Bolsonaro 

- 40:16 Em q cesta básica queijo brie e salmão estão? Dispenso o salmão, mas o 

queijo brie eu quero! 

- 40:17 Villa seus fas bolsonaristas estao bravos contigo!! Lucas Rodrigues 

Ferreira · 40:44 Esse é melhor governo que já vivi! 

- 40:41 Saí e voltei, o Villa com a cantilena de sempre. 

- 40:47 Vila ....Falou falou e não disse nada 

- 40:44 Tem mortadela na cesta básica??? 

- 39:02 Na cesta de quem tem salmão? 

- 40:43 Boa. Noite a. Todos 

Cecília Silva · 40:47 adoro o Villa! 

- 41:03 Brasil o pais mas disigual do mundo 

- 41:18 Alguém sabe o valor do bolsa família? 

- 41:25 vila é um boca de praga 

- 40:38 BALELA,O POBRE ESTA SEM PODER DE COMPRAS A´TEMPOS. 

- 41:39 Desonerar o pessoal do bolsa família, é possível, de certa forma dá para 

identificar. 

- 0:04 Responda, .essa desoneração de alimentos será bom para você? 

https://www.facebook.com/joseailton.alveslopes.7?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/lucas.rodriguesferreira.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/lucas.rodriguesferreira.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/cecilia.silva.9279807?fref=ufi&rc=p
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- 41:49 Achava que tinha perdido a hora. Estou vendo na TV. Villa com o sempre 

muito bom. 

- 42:24 #jornal da cultura é um monólogo de críticas do Villa. Nem o Dellanno 

consegue terminar seu comentário 

- 42:40 Peixe grande por trás hein!!! 

- 42:22 Queijo Brie nunca vi, nem como eu só ouço falar.  

- 42:41 2 comentaristas "top das galáxias "  

- 42:37 Melhor ter mortadela na cesta básica do que ter comida envenenada 

- 40:04 só imbecil gosta desse governo 

- 41:24 Não gosto do Villa mas concordo com ele. 

- 43:03 Tem que mofa 

- 8:08 ++ATENÇÃO: BC anunciou leilão extra de venda de dólares com oferta de até 

US$ 1 bilhão no mercado à vista ++Leilão extra de venda de dólares à vista será 

realizado amanhã, entre 9h45 e 9h50 

- 43:13 Esse Delmanto, plano nacional, tá de brincadeira 

- 42:23 O BRASIL ESTA AMERICANIZADO,NÃO VAI MUDAR NADA COM ESTE 

DESGOVERNO 

- 42:47 Virou moda abrir uma ONG. Será que dá $$$$?? 

- 42:02 tudo a mando de moro 

- 43:42 O governo milicia gospel so ataca destroi 

- 44:12 tem que acabar com essas ongs 

- 44:30 bandidos 

- 44:36 Prisão preventiva é pra investigar, Dr. Advogado! 

- 44:34 Conversa de advogado 

- 44:35 Investiga , enquanto isso?????? 

- 43:53 #BOLZONEROnuncaMAIS 

- 44:57 Timão 1x0 Havaí segue o jogo! 

- 37:36 Nunca pensei que iria virar fã do Villa. Sou obrigado a concordar com o Villa. 

- 44:32 É só ONG q sonega? 

- 45:40 #jornaldacultura o Paulo Guedes disse que se houverem rebeliões parte da 

população pode vir a solicitar o ai-5. O Villa está modificando o que foi dito. 

- 44:40 Cada coisa que parecem 2 

https://www.facebook.com/hashtag/jornal?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/bolzoneronuncamais?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/jornaldacultura?hc_location=ufi
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- 46:05 Técnicas de Zoológico, aplicadas pelo Judiciário: prender as ONGs. Cara do 

Brasil. E assim, vamos alcancar o recorde do dólar a 8 reais em 

dezembro/19 #forabolsonaro 

- 46:13 Me solidarizo com toda a indignação e revolta do professor Villa com relação 

ao governo do seu Jair 

- 46:11 gravou ja era 

Gerir 

- 44:31 esse governo abriu as portas dos infernos 

- 0:04 Pequena porção de um AI5... 

- 46:12 Boa os 2 

- 46:50 FORA BOLSONAR MORO COM QUEIMADA PINXE E TUDO. 

- 10:18 12 milhões e meio de desempregados. Cadê o crescimento econômico. 

- 46:01 Além dos doutrinados, alguém acredita no Intercept??? 

- 47:21 Villa é um malla ... 

- 47:08 esquerda sem etica 

- 47:39 Até que são mais ou menos 

- 34:38 Haja olavete e lulista fã do Villa kkkk 

- 48:43 EUA sonho de todo mundo, inclusive dos Socialistas de Iphone. 

- 46:19 PRENDE O QUEIROZ,NEM SE FALA MAIS NOS LARANJAS. 

- 49:30 Estou esperando o gás pela metade do preço... 

- 48:51 O brasileiro tem que se dar conta logo que elegeram um incompetente para 

administrar a nação. É minha opinião. Ainda podemos manifestar nossa opinião. 

- 48:40 Essa pobraiada de direita q está assistindo a cultura vai comer ovo e assistir 

a recorda e aleluiaaaa 

- 8:08 E sobre o Evo? Que vendia cocaína pra Pablo Escobar e pro El Chapo? 

Nada? 

- 48:48 Papo furado esse da uber 

- 47:10 O pobre de esquerda xinga o pobre de direita; enquanto isso o rico de 

esquerda toma champagne junto com o rici de direita em miami. Vai entender.... 

- 49:28 Cadê o Queiroz? Cadê sua aposentadoria kkkkkj 

- 50:13 Cadê os seus diretos pobraiada? 

- 50:24 De direita 

- 49:37 Solução é metro de maneira seria. Ponto 

https://www.facebook.com/hashtag/forabolsonaro?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/2415756931856420/
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- 51:21 TRF DE 4 ABRE CAMINHO >>> PRA FROTA ENTRAR., 

- 51:30 Até agora o único ministério que mostra mudanças na real, é o da 

segurança. 

- 51:39 É bom qdo tem bastante jumentos da seita comentando por aqui, a diversão 

aumenta! Kkkkkkkk 

- 52:23 Bozolinos vao montar os tijolos com a lenha pra cozinhar . Pq diretos já era 

aposentadoria já era kkkkkk 

- 52:38 Nada 

- 52:43 Trump é Phoda!!!!! 

- 52:48 E gás só em sonho 

- 52:59 So sa sabe criticar 

- 53:19 Macron é de esquerda !! 

- 53:26 frança esta emm chamas kkkk 

- 52:46 NÃO SE DEVE COMPARAR CIVILIZAÇÃO DE BERÇO EUA,COM 

MOTORISTAS OGROS DO BRASIL 

- 54:21 Utopia brasileira!! 

- 54:31 MACRON É DA DIREITA. 

- 54:29 Pq nao acontece aqui?? 

- 54:43 Be se ver que vc nao entende nada de política francesa. Macron é de centro 

o partido dele é equivalente ao nosso PMDB. O nome da esquerda francesa são 

outras e nada tem haver com macron... 

- 54:59 O Villa só olha para a lama. 

- 55:09 Macron defende tanto a Amazônia que esqueceu de governar o próprio país. 

- 55:03 Brasileiro protesta 2 a 3 vezes ao ano e acha que irá obter resultados 

- 55:00 Manifestação no Chile e Colômbia ... Coisa do Foro de São Paulo 

- 52:20 As previsões para 2020 são terríveis segundo o Villa. O que poderíamos 

fazer para ajudar o Brasil? 

- 55:42 Villa é realistam não adianta vces se apaixonarem por político se o que eles 

dizem e fazem não se faz presente na vida concreta. 

55:58 No socialismo o objetivo da produção é atender toda a população ( diferente 

do capitalismo que é o objetivo é o lucro). Portanto, não reclame quando as pessoas 

tenham Ipfone!!! Vamos estudar pessoal!!! 

- 55:46 ❤❤❤❤❤ 
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- 56:42 Boa Noite, ate amanha 

- 56:38 Chile Hoje = Brasil daqui 10 anos kkkkk 

- 56:35 Boa noite á todos 

- 8:08 Tomara que os milenials abandonem os carros. Quero poder usar o meu sem 

trânsito 

- 56:30 vai nessa 

- 57:18 Villa so critica 

- 57:04 O Villa é um revoltado mal humorado. Parece um militante do "mula". 

- 57:20 Críticas ácidas e sem mostrar saídas, são sim contra o Brasil!! 

- 57:18 Protestando por retirar veneno tão equivocado 

-  57:23 É uma vergonha Villa na bancada. 

- 57:41 Pleno, Villa #forabolsonaro 

- 57:45 Villa um dos únicos imparciais! 

- 57:42 Bravo Villa 

- 12:39 Boa noite PROFESSOR VILLA, por favor seja a favor da prisão desse ex ... 

- 57:41 Criticar por criticar só para atrair likes... Pobre de espírito prófi...R.I.P. Villa 

- 57:46 Constituição nao é um bom exemplo 

- 57:58 O candidato do Villa é o Dória! 

- 57:39 Villa é muito parcial 

- 58:21 O Villa não tem medo de falar a verdade 

- 58:00 Evaldo Souza a moeda na França é o EURo não o Dólar.... 

- 58:05 O Villa, só sabe criticar os Chefes de Estado e de Governos. 

- 8:08 O Alckimimho perdeu né Villa, que tristeza! 

- 58:11 Babaca 

- 55:29 NA FRANÇA A CARNE É CINCO DÓLAR O QUILO. 

- 58:13 Amanhã tem a Ana Paula! Ufa que alívio... 

- 58:15 Villa é o melhor comentarista do jornal atualmente no Brasil. Parabéns Marco 

Antonio Villa 

- 58:10 Se candidata ..seu mala ... Cala boca vila 

- 58:28 Mandou bem Villa 

Rubens Carvalho · 58:29 Boa noite pessoal 

- 58:39 Boa Noite pessoal!! 

Grande Dia!! Até amanhã!! 

https://www.facebook.com/mariazyta.lima?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hashtag/forabolsonaro?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/villamarcoantonio/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/villamarcoantonio/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/rtdcarvalho?fref=ufi&rc=p
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- 58:38 A saída é não continuar no erro 

- 58:43 Acabaram de ouvir petistas? 

- 58:49 Boa noite a todos 

- 58:50 Vila lacrou 

- 58:49 Vila vai pra Cuba 

- 0:04 Concordo Vila  

- 58:27 Boa noite para todos! 

- 59:01 Quem mais se habilita a falar algo pro Villa? 

- 58:52 Boa noite. 

- 56:52 ONDE ESTÃO AS PANELAS,SEM CARNE,BOLSOMINIOS? 

- 59:04 Muito bom o jornal hoje.Boa noite 

- 58:56 Parabéns ao menino Palloci!!!! Delatou a quadrilha que desviou mais de 1tri 

do erário ...mas que serão todos soltos 

- 59:10 Vai embora vila se não está contente 

- 59:25 Parabéns Villa, respondeu a altura. O telespectador. 

- 59:20 Parabéns ao menino Palloci!!!! Delatou a quadrilha que desviou mais de 1tri 

do erário ...mas que serão todos soltos 

- 59:37 Valeu JC! 

- 59:40 O Vila só fala e não faz nada 

- 59:36 Boa noite a todos! Saúde e Paz! 

- 57:59 FICA VILA PRECISAMOS DE VC É DO GLENN 

- 0:00 Políticos deveriam ter o nível de cultura igual o do Vila 

- 59:24 #LULA202020212022 

- 59:44 BOA NOITE MEU POVO 

- 0:30 Ebbaaa! Vitória 

- 42:18 Brasil está no caminho certo, está melhorando e muito 

- 0:00 vou usar este espaço pra repudiar! Ideologia de gênero nas programações 

infantis?Que Vergonha TV Cultura! Respeito aos direitos das Crianças! #Boicote. 

chateado  

- 16:09 Parabéns TRF 4!!!., Cuba te espera de braços abertos 

- 0:06 VILLA  

- 43:56 Absurdo essas prisoes da ONG Saúde😢 

- 56:01 #Villa sabe fala, bostonaro 

https://www.facebook.com/hashtag/lula202020212022?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/boicote?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/villa?hc_location=ufi
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- 56:31 Temos ir a luta urgente estao axando somos idiotas 😢 

- 0:09 BolsonaroTemRazão 

- 0:00 Villa, acorda pra vida !!! Congresso é o atraso de nosso país !!! Maia e 

Alcolumbre aliados ao Gilmar Mendes, só votam a favor de se protegerem !!! são 

investigados e jamais votarão leis contra eles mesmos !!! pára de enganar o povão 

!!!! Congresso é o atraso 

- 41:11 Alimentação sem impostos? Só se for em Marte... vai no mercado com 100 

reais... Não compra nada 

- 58:54 Super Vila 

- 59:13 O pior governo de todos os tempos. 

- 42:22 Queijo Brie nunca vi, nem como eu só ouço falar.  

-  42:24 #jornal da cultura é um monólogo de críticas do Villa. Nem o Dellanno 

consegue terminar seu comentário 

- 42:37 Melhor ter mortadela na cesta básica do que ter comida invenenada 

- 42:41 2 comentaristas "top das galáxias "  

- 42:46 Da um examplo kkkk 

- 43:03 Tem que mofa 

- 43:07 Governo nem economia entende 

- 43:13 Esse Delmanto, plano nacional, tá de brincadeira 

- · 43:20 ONG = olho na grana (ponto) 

- 43:53 #BOLZONEROnuncaMAIS 

- 43:56 Absurdo essas prisoes da ONG Saúde😢 

- 44:12 tem que acabar com essas ongs 

- 44:32 É só ONG q sonega? 

- 44:34 Conversa de advogado 

- 44:40 Cada coisa que parecem 2 

- 44:57 Timão 1x0 Havaí segue o jogo! 

- 45:00 Kkkkk eu também nunca pensei, mas hoje ele está falando verdades 

- 45:13 Não 

- 45:40 #jornaldacultura o Paulo Guedes disse que se houverem rebeliões parte da 

população pode vir a solicitar o ai-5. O Villa está modificando o que foi dito. 

- 45:47  Onde mesmo que vc viu isso aí? ! 

- 45:54  venda de imóveis cresceu 23% 1 milhão de empregos em novembro 

https://www.facebook.com/dennis.hamburger.5?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hashtag/jornal?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/daniel.c.almeida.7?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hashtag/bolzoneronuncamais?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/jornaldacultura?hc_location=ufi
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- 46:01 Além dos doutrinados, alguém acredita no Intercept??? 

- 46:05 Técnicas de Zoológico, aplicadas pelo Judiciário: prender as ONGs. Cara do 

Brasil. E assim, vamos alcançar o recorde do dólar a 8 reais em 

dezembro/19 #forabolsonaro 

- 47:01  as vagas que estao aparecendo e subempregos e intermitente? 

- 47:04 Nem eles mesmos, conversas editadas e hackeadas. 

- 47:21 Villa é um mala ... 

- 48:43 EUA sonho de todo mundo, inclusive dos Socialistas de Iphone. 

- 48:48 Papo furado esse da uber 

- 49:30 Estou esperando o gás pela metade do preço... 

- 49:37 Solução é metro de maneira seria. Ponto 

- 49:58 E ainda ri de quem fica se matando pelo seu político favorito 

- 50:03 Uber é a maior revolução no transporte neste século. 

- 50:20 Esse está na mão do Toffoli   

- 51:30 Até agora o único ministério que mostra mudanças na real, é o  

- 52:20 As previsões para 2020 são terríveis segundo o Villa. O que poderíamos 

fazer para ajudar o Brasil? 

- 52:56 O Villa é pessimista por natureza, sempre vai ver o copo quase vazio. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/forabolsonaro?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/2415756931856420/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/2415756931856420/
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ANEXO R – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 28/11 (TV BRASIL, 2019I) 

 

- 0:18 Boa noite TV Brasil  

- 0:30  

TV Brasil · 1:17 Boa noite a todos! Bem-vindos a #live do Repórter Brasil 

- 3:43 Olá boa noite tv Brasil 

- 3:45 FORA BOLSONARO! 

- 3:50 Olá boa noite TV Brasil. 

- 3:55 BELÉM DO PARÁ! 

- 4:14 Boa noite patrioas da TV Brasil 

- 5:03 Falem do PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICA DO PARÁ! FOI 

PRECONCEITUOSO 

E RACISTA! 

- 6:14 Boa noite 

TV Brasil · 8:41 Tivemos uma interrupção inesperada na nossa live. O RB volta em 

instantes! 

- 11:08 Boa noite! 

TV Brasil · 41:57 O RB volta amanhã, às 20h15! Boa noite! 

 

https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/hashtag/live?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/reporterbrasilnarede/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
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ANEXO S – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 28/11 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019I) 

 
- 0:09 Boa noite 

- 0:11 Boa noite!! 

- 0:22 boa noite pessoal 

- 0:28 Boa noite! Para todos 

- 0:37 Boa noite Pessoal! 

- 0:35 Boa 

- 0:55 Boa noite!! 

- 0:55 BOA NOITE MEU POVO 

- 0:51 Boa noite a todos!!!! 

- 1:29 Familícia tua hora tá chegando!!! 

- 1:45 Boa noite 

- 2:04 IN GILMAR MENDES WE TRAST 

- 2:00 boa noite 

- 2:11 GM votou a favor?! 

- 2:09 Boa noite a todos! 

- 1:54 Boa noite! 

- 2:55 Boa noite 

- 2:58 Agora o Queiroz vai aparecer!!!! 

- 3:21 Do q adianta??? Ninguém vai preso mais mesmo!!! 

- 3:02 Boa Noite a todos!!! 

- 3:24 QUALQUER PESSOA AGORA PODE VIAJAR COM O DINHEIRO DO POVO, 

QUE OS PATIDOS DIVIDEM ENTRE SI, VAI SER UMA FESTA COM NOSSO 

DINHEIRO !. 

- 3:36 Boa noite p todos vocês deste jornal da TV Cultura ótimo! 

- 4:06 STF blinda a corja toda!! É fato  

- 3:58 Boa noite . Se queremos um país . Honesto . Cadeia para a familicia 

bandonaro. Simples assim 

- 4:17 Boa noite a todos 

- 4:15 Boa Noite 

- 3:59 boa noite Lucas Rodrigues Ferreira 

- 5:24 #FlavioBolsonsroNaCadeia.... 

https://www.facebook.com/lucas.rodriguesferreira.1?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/flaviobolsonsronacadeia?hc_location=ufi
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- 5:16 Só modelo 

- 5:32 Boa noite, como vai funcionar a cobrança sobre o cheque especial sem a 

utilização? Não é uma cobrança indevida? 

- 6:01 Que bom que não terá candidatos! 

- 6:02 Avisem que o jornalismo do Vilas é repugnante!!  

- 6:03 Em 2020 nao vai conseguir governar mais!! 

- 4:44 Ninguém vai preso mais!! 

- 4:05 Familicia. É blindada 

- 6:29 Deveria já ser anulada 

- 6:13 Boa noite  

- 6:47 mentiroso, o teu fim tá no começo (Bolsonero) 

- 7:15 Está reconhecendo que não pode prometer pq não consegue cumprir! 

- 7:26 Borá pra Cuba  comunistas e petizadas  

- 7:37 Autocrítica sincera é se ele assumir o retardo mental que possui, qualquer 

outra é balela 

- 8:06 AINDA TEM DÉCIMO TERCEIRO,ISSO É UM MILAGRE.... 

- 7:54 A sociedade dos mimimis!! 

- 8:25 Renuncia 

- 8:45 Essa oportunista já deu... agora o ataque é outro... infeliz  

- 8:51 A esquerda gosta de passar a mão na cabeça de bandido. Bobos sao quem 

vota nesses caras. 

- 9:01 kkeekek Os políticos roubam amigos dele honestamente depois ficam 10 anos 

pra se livrar da cadeia kkekeek 

- 9:24 Agora tá difícil comer carne 

- 9:50 Bancos são agiotagem legalizadas e não querem ceder a nada. 

- 10:13 Alexandre ,menos,menos 

- 10:26 Cheque? Ainda existe isso? 

- 10:43 Vishi 

- 7:38 Eu me candidato 

- 11:05 Deram rivotril para ele? 

- 11:29 O BOLSONERO ESTA JOGANDO A TOALHA, FORA ALIANÇA 

- 11:19 Boa noite 

- 11:27 A reporte tá em clima de Réveillon 
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- 11:25 Quem diria os mais liberais taxando o teto de juros  

- 11:51 JC esquerdalha 

- 11:54 E as taxas do cartão de crédito? Deveria haver a limitação dos juros do cc 

que hoje chegam a 60 vezes a Selic!!! 

- 12:13 Precisa-se ter mais bancos para estimular concorrência. 

- 12:15 Ou tá vestida de mãe de santo 

- 12:04 8% já é caríssimo 

- 12:16 Chegando...boa noite!!! 

- 12:46 Governo manda até no nosso dinheiro. Vc tem um dinheiro, mas não pode 

emprestar pq é crime. 

- 12:44 Se esse economista foi do Banco Central o que ele fez quando estava com a 

"caneta na mão"? 

- 12:38 O dinheiro é do banco, ele coloca o valor dos juros 

- 13:03 Nem precisa avisar né SXuschwartsman! 

- 13:21 A CX e o Banco do Brasil poderiam dar o exemplo neh? 

- 13:30 Se vc tem um carro ou uma casa tem q pagar alugueis para o governo a vida 

toda 

- 13:31 No Brasil existe pouquíssimos bancos uma das razões dos altos juros 

- 13:45 Ah nao!! 

- 14:21 O brasileiro ganhou mais 6 anos de vida pra viver na miseria keekekek 

- 14:12 Trouxa quem usa Ch especial 

- 14:32 Essas mulheres enchendo a cara na cachaça. Eu duvido que elas viverão 

mais do que os homens!! 

- 14:40 Classe média é facil 

- 15:07 POR AQUI GOVERNO JÁ ESTÁ TRATANDO DE ELIMINAR OS IDOSOS 

- 13:26 BOSSONARO admite que não terá candidato para prefeitura de S P : estão 

sem partido (que coisa) 

- 12:52 ruim pro cliente é ???? kkkkkkkkk quem se preocupa????? 

- 12:49 Na falta de concorrência nos bancos, o Banco Central tem que agir mesmo e 

colocar um limite nesses juros. 

- 15:20 Eu não acredito nessa pesquisa mentirosa 

https://www.facebook.com/osmarfp?fref=ufi&rc=p
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- 15:35 Os bancos bancavam campanhas eleitorais com a situação e a oposição 

assim sempre ligados ao poder intocáveis com esses juros tarifas absurdas uma das 

inúmeras vergonhas deste país! 

- 15:23 Vou viver 200 anos uhuuuu 

- 15:56 Enquanto isso a média de idade nas periferias não passa de 55 anos 

- 15:53 eu não aguento mais 5 cortes de cabelo 

- 15:39 Quero ver quem consegue emprego com mais de 50 anos... 

- 15:56 Quem tem dinheiro ja vive mais, eles tem acesso a tudo que quem não tem 

pode ter 

- 16:02 Esse jornal é Moleta do bsonaro 

- 14:14 Viver miseravelmente não adianta viver muito 

- 16:31 As doenças degenerativas são um dos grandes desafios do envelhecimento. 

- 16:42 Jornalzinho a serviço da elite 

- 15:54 As mulheres vivem quase 8 anos a mais e vão se aposentar 3 anos mais 

cedo. Não faz sentido! 

- 16:57 Esse cara tá mentindo 

- 17:06 Alexandre tá magro e com a fala mansa, será que tá doente... 

- 17:21 Bem interessante essa frase dele: se for viver 90 anos, que se viva bem 

89,5. 

- 17:17 Nessa cachaça. Eu duvido! 

- 17:03 Se não puder fazer sexo, pra que viver tanto 

- 17:13 Viver bem , com qualidade de vida , tanto importante qto viver muito 

17:52 Esse cara é robô da elite 

18:01 90 anos de miséria ninguém merece kekeekek 

18:39 Boa noite a todos 

18:43 Esse pessoal insiste nessa de educação. Nao adianta ter educação se nao há 

campos de atuação?! 

19:17 a escravidão volta, OS VELHOS VÃO SER CHICOTEADOS E OBRIGADOS A 

TRABALHAR ATÉ SEUS 95 ANOS SEM FÉRIAS... 

17:03 Como é feito esse cálculo??? 

19:31 Se o povo parar de ver tv viverar mais essas porcaria estraga a saude 

19:49 Se o cara é jovem, ele nao experiência. Se o cara maduro, ele é velho demais. 

Como assim???? 
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- 20:17 Parem de compra bando de boco 

- 18:31 Não! O programa de hoje tá uma piada só! 

- 20:55 REFORMA DO PAULO JEGUES VAI ELIMINAR VARIOS IDOSOS E 

EQUILIBRAR A PIRAMIDE DEMOGRAFICA 

- 20:37 Boa noite a todos 

- 21:39 Velhos geram imprego pois quando recebem o salário gasta tudo no 

comércio 

- 21:59 MELHOR JAIR SE ACOSTUMANDO!! SE ACOSTUMANDO COM DOLAR A 

6 REAIS TALQUEI 

- 22:05 As ruas de comércio popular devem ficar intransitáveis. A classe média está 

saindo dos shoppings e circulando pelas "25 de marços" das grandes cidades. A 

China agradece! 

- 22:38 Economia de subsistência brasileira 

- 23:03 Velho gasta o salário comprando remédio e criando netos 

- 20:25 Ouviram, velhos quebram a previdência... 

 - 23:01 Boa noite! 

- 23:05 Boa noite 

- 23:29 Black Friday vai melhorar muito o comércio esse mês. 

- 23:12 Boa noite, gente! Tudo bem? 

- 23:12 Black Friday era o que eles faziam quando traziam navios cheios de escravo 

para serem vendidos para impulsionar a economia  

- 23:13 pobre adora um décimo terceiro, é uma tragédia essa jaboticaba brasileira 

- 17:32 Que bom o otimismo das pessoas , que se torne em realidade 

- 17:32 O jovem precisa de uma oportunidade , tem que ter prioridade na minha 

opinião passa por uma qualificação , e o velho contribui com alguma experiência 

Fernando 

- 23:56 Veem uma minoria de idosos que estao em boas condições de saúde a 

grande maioria fica doente tem que tomar varios remedios depende do SUS os filhos 

precisam ajudar porque ganham mal etc e isso só tende a piorar! 

- 23:30 A Band está muito melhor  

- 24:07 Ainda estamos em recessão 

- 24:14 Não irei dividir minha mortadela com os comedores de ovos e capim! 

- 24:40 Essa onda americana  



    207 

 
 

- 25:05 Black friday vou ver se consigo comprar 1 kilo de carne bovina. 

- 25:13 Boa noite! 

- 25:10 Todo mundo de olho no décimo terceiro do pobre trabalhador 

- 25:07 Shwartzaman, pra variar, dando o seu recadinho tendencioso... 

- 24:40 Vou comprar um caminhão 2020 todos dizendo vai ser o ano da mudança 

- 25:57 João e sua propaganda..... 

- 26:01 Triste o brejil ser tao dependente da china. 

- 23:08 Governo lançou um programa: Minha picanha, minha vida. 

- 26:08 A nossa economia 

prossegue estagnada 

porque nossos governantes… 

- 26:13 Doria vai privatizar tudo em São Paulo 

- 26:19 China está comprando o brasik 

- 26:43 Dória se aliou aos asiáticos. 

- 26:31 João Dória gosta de aparecer no jornal da cultura 

- 26:50 interior sp teve estiagem brava este ano 

- 26:57 Os neoliberais brasileiros lambendo as botas dos cumunistas kekeekek 

- 27:07 O trancamento dos processos determinado por Toffoli foi um grande 

desaforo… 

- 27:06 Xiii ! Se ele for um governador do mesmo modo como foi prefeito estamos 

perdidos! 

- 25:15 para quem nao sabe um boi demora 2 anos para engordar 

- 27:24 O brasil prefere vender carne bovina p china do que atender a demanda 

interna!! 

- 27:35 BOLSODORIA ENGANADOR..... 

- 25:09 Esse jornal tá diferente abramos os olhos... 

- 27:48 e da carne nao da na pratileira por isso subiu 

- 26:48 No que essas melhorias ligadas ao agronegócio vão melhorar a vida do 

brasileiro comum? 

- 26:38 Não suporto esse Dória!! Ele é falso demais!!! 

- 28:13 Vamos ficar bem vermelhinhos! 

- 28:18 Melhor. Jornal. Com. Ponto. E. Contra. Ponto. De. Vista 

- 28:22 João Dória megalomaniaco 
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- 26:43 BOLSODORIA TRABALHANDO,BALELA PURA. 

- 28:37 os próprios índios vendem a floresta 

- 29:30 DOLAR 6 REAIS, GASOLINA 5 REAIS, CARNE 50 REAIS O KG, 12 MI 

DESEMPREGADOS... CADE OS PANELEIROS HAHAHAHAHAHA 

- 27:06 Dória melhor que o Aécio 

- 30:01 2020 vai mudar kkeke pra pior!!!!!!!!!!! 

- 29:46 Bela jabuticaba 

- 29:59 As ONG,s se rebelaram contra estas quatro prisões e temos observado… 

- 30:34 conversa 

- 30:56 No Brasil colônia nada mais coerente que sermos meros fornecedores de 

matérias primas e produtos agrícolas! Foi o pau-brasil, a cana, os metais e pedras 

preciosas, a madeira, o café, o algodão, a soja, a carne... lá vamos nós... O high 

tech está sendo vendido...bem baratinho! 

- 31:17 Só não pode faltar chocolate....e nem ficar tão caro a ponto de ter q fazer 

carnê (kkkk...palavra antiga!) para poder comprar... 

- 28:51 Vou comprar 1 kilo de carne e parcela em 12 vezes 

- 31:05 Querida Dra. Albertina Takiuti... sempre fazendo a diferença... 

- 31:41 Acabou a sociedade patriarcal hoje é a mulher que sustenta as familias !!!!!!! 

- 30:22 So no Brasil msm q preferem vender para fora do atender a demanda 

interna!! Que piada. 

- 31:47 Educação sexual na escola sim. 

- 32:02 Por isso nosso país é assim nos mineiros sabemos que Aécio é um picareta 

ainda sim ele de mantem firme como político influente 

- 32:18 O Brasil é um país exportador de produto primário, sempre foi. 

- 32:19 Atraso de vida. 

- 32:19 Só mulheres tem direitos, homem e um cidadão de segunda classe, uma 

Pena 

- 32:36 SE OS ESQUERDALHAS ESTÃO RECLAMANDO DO DOLAR A 5 REAIS 

QUER DIZER QUE É BOM PARA O BRAZIL 

- 17:32 Em pleno XXI a menina não ser formada na sua biologia ... 

- 32:43 Educação! 

- 32:46 Só noticias ruins 
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- 32:50 quem nunca morou em área rural deveria saber um pouco sobre agricultura 

as dificuldade de produzir 

- 6:52 Aqui na minha Cidade se tiver candidato do partido do governo não vou votar, 

sou totalmente contra esse governo. 

- 32:42 Muito boa, a fala da moça com a camiseta da Marielle... 

- 32:52 A importância da educação sexual! São as mulheres as maiores vítimas da 

falta dela! 

- 33:27 Os casos de aids diminuiram no mundo. no Brasil aumentou!! 

- 33:27 SE A ESQUERDALHA ESTA RECLAMANDO DA CARNE A 60 R$/KG 

QUER DIZER QUE É BOM PARA O BRAZIL 

- 33:44 Parabéns, Dona Maria Gomes! 

- 34:17 Marido não, papai... 

- 34:10 Hj os homens nao daria conta de sustentar uma familia mais nao se as 

mulheres nao ajudarem. 

- 34:15 Mimimi 

- 34:18 Comentarista tem um vozeirão 

- 34:56 Que desigualdade? 

- 35:05 Bons tempos em que o homem conseguia sustentar a mulher hoje os 2 

trabalhando não consegue se sustentar!!!!!!!!!!!!!! 

- 35:09 Sustentar filhos hoje custa muito caro. Exige muito das famílias. 

- 17:32 Nossa que relato sensacional da senhora , a população idosa feminina e 

masculina tb precisa ser alfabetizada para ter mais autonomia pessoal 

- 35:26 Eu acho que o aumento do preço da carne é ruim pra direita e pra esquerda 

tb Não é não? 

- 36:18 Manter em profissão e ter filhos deve ser exaustivo. 

- 36:58 Lá vem o papo, estado responsável pela vida dos outros!! 

- 37:28 Mulheres sempre foram inferiorizadas, No início do século passado e no 

anterior muitas meninas eram obrigadas a casar com 11, 12 anos, fora os 

casamentos comerciais.Felizmente em alguns aspectos as mulheres se destacam 

tanto qto os homens , nem todas são mercadorias ou propriedades. 

- 37:27 Muito boa, a iniciativa de mostrar o gênero influenciando no nível de 

instrução... 

- 37:45 Ser mãe ou ser uma profissional, os dois e muito desgastante 
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- 37:51 Esses filhos de hj custam caro financeiramente e emocionamente!! 

- 38:16 Eu fico sem palavras,mas na minha empresa, quem manda são as 

mulheres..... 

- 38:27 Populismo!!! 

- 39:09 Mini AI5 no Pará. 

- 39:17 Governador não deve interferir em delegacias com investigações em curso. 

- 39:06 Estão tentando, de todo o jeito culpar as ONGs pelo desmatamento e as 

queimadas... 

- 39:20 Manda um abraço pra o Marcão de Sumé PB KD meu abraço Marcão de 

Sumé PB 

- 39:26 332 dias sem corrupção. 

- 38:09 Olha o que esse homem está falando!!! Filhos não são só das mulheres! 

Onde fica o papel dos homens na responsabilidade dos filhos? 

- 35:36 As mulheres estão caminhando mas há muito pra caminhar! Muita luta pela 

frente! 

- 39:38 Quanto canalhice! Prenderam aqueles que protegem a floresta! 

Provavelmente estão protegendo os incendiários da floresta! 

- 39:57 Crime ambiental 

- 40:19 Os próprios índios vendem as madeiras para os madeireiros. 

- 40:07 ONGs reduto de criminosos! 

- 40:11 Mulheres ficam reféns dos filhos e da família. 

- 40:07 Net problemática hoje! Obrigado! 

- 40:32 Perderam a terra em 1500. 

- 40:33 Os demônios da destruição dando as cartas! Tragédia sem fim! 

- 40:34 Mas liberam a mineração,,,, 

- 40:43 Estão acabando com as terras destinadas aos índios...  

- 19:02 Envelhecimento com qualidade de vida é o grande desafio 

- 41:20 PRISÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA JÁ. 

- 41:38 Os números da destruição dispararam neste ano... 

- 42:09 Gente o exército não pode ajudar cuidar da floresta? Eles ficam no quartel só 

fumando cheirando !! Não entendo 

- 41:03 Brasil tem tanta terra para que fica desmatando a amazônia?!?!?! 

- 42:28 Leiam mais sobre manejo! 

https://www.facebook.com/antonio.alvespachecojunior?fref=ufi&rc=p


    211 

 
 

- 42:38 com esse preço do boi vão destruir ainda mais 

- 42:11 iindio tem hiluz mt 

- 42:54 Foi mesmo. Muitas queimadas irregulares 

- 42:57 Precisamos arrumar uns pobres para colocar a culpa do desmatamento será 

que não foi os brigadistas!!!!!!! 

- 43:40 Tendencioso ao exagero! Já foi o melhor jornal do país ... não é mais com 

toda certeza ! Tô fora! Bye 

- 43:30 Que bancada morna! Sem compromisso! 

- 43:41 Parece fazer vista grossa, foi generosa. 

- 43:48 AMAZÔNIA LEGAL,PARA OS FAZENDEIROS GRANDES CRIADORES 

BOVINOS 

- 43:45 Até ONGs estão incendiando, né? 

- 41:45 E querem mais desmatamento para virar pasto...precisam de carnes. 

- 43:40 Se torcer, sai sangue... 

- 44:09 Jornal zzzzzz 

- 43:07 Alguém mais reparou que a unica "notícia boa" do jornal, casualmente, foi a 

que apareceu o Doria? Ahhhh Joãozinho....... 

- 41:35 Nossa, este jornal esta muito estranho! Não é mais o mesmo... claramente 

tendencioso. Não verei mais... 

- 45:46 #DELTAMnaCADEIA 

- 45:54 O processo de industrialização e urbanização dos paises mais ricos é grande 

responsável pelo aquecimento global 

- 46:00 Boa noite brasileiras e brazeleiros 

- 45:44 E somente agora a Europa abriu os olhos? 

- 46:16 #QUEIROZnaCADEIA 

- 46:29 Será que, em algum momento vão conseguir frear os ataques à floresta por 

aqui? 

- 46:24 O Facebook hoje pifou e esteve fora do armas voltou a funcionar… 

- 45:59 caminho sem volta 

- 45:48 Acham que dinheiro vai controlar o clima? Hahahahahjaahahahahahaha 

- 26:01 Todos os dias o Doria aparece no jornal.Ai tem 

- 45:48 Tudo que eles querem é instituir um imposto mundial sobre carbono. Pro 

gado pagar 

https://www.facebook.com/hashtag/deltamnacadeia?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/queiroznacadeia?hc_location=ufi
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- 45:48 A melhor forma de NÃO RESOLVER UM PROBLEMA é criar UM IMPOSTO 

pra resolvê-lo 

- 48:02 Antártida, Amazônia, sim estamos vivendo em tempos de emergência 

climática! Isso não é assunto para irresponsáveis! 

- 47:04 Querem mudar o giro da roda com o carro em movimento. Para mudar as 

matrizes energéticas demoram décadas a fio. 

- 48:40 Milhões de brasileiros não tem saneamento básico, morrem sem saber do 

controle ambiental, pecam pela ignorância. 

- 48:30 Oi, companheiros, tudo bem? Boa noite para todos..... 

- 50:04 Lá pelos anos 80, 90 publicaram um estudo, que mostrou que famílias 

cuidadas por mulheres com melhor instrução eram mais saudáveis, mesmo que 

mais pobres... 

- 41:19 Tem minerio? Tem que explorar! 

- 46:52 a civilização está a um passo da extinção 

- 51:46 Civilizada a eleição no Uruguai! O grupo perdedor cumprimentou o vencedor. 

Há um tempo atrás o perdedor fez um escândalo e disse que não deixaria a 

vencedora governar. Não deixou. Outro integrante do partido disse que gostaria de 

vê-la "sangrar". Violência sem fim! Finos, né? Dizer o quê... 

- 52:15 Uruguai liberou a maconha. Acentuou a violência... 

- 53:46 Ele não vai revogar as medidas tomadas pela esquerda... igualzinho aqui... 

- 53:57 Não é a toa que a violência aumentou muito no Uruguai, alimentar o 

consumo e produção de drogas está na contramão da segurança pública. 

- 45:48 Uruguai tem menos habitantes que a zona leste de SP. 

- 53:49 Vamo pitá gente... 

- 54:11 "...alternância de poder é sempre uma premissa de democracia..." (A. P. C.) -

- que bela realidade! Em alguns estados nordestinos essa é a missão! 

- 54:46 IN GLENN WE TRAST 

- 54:46 Liberalismo de verdade não é só na área econômica, é também na área de 

costumes. O que acontece por aqui não é liberalismo, é "neo liberalismo 

ultraconservador"! kkkkk 

- 55:06 A audiência hoje está baixa! 

- 45:10 Boa Laca 

- 55:47 #LULA2020 

https://www.facebook.com/hashtag/lula2020?hc_location=ufi


    213 

 
 

- 52:39 Como assim?, mas Trump não tinha intimidado o doido? 

- 57:05 Que mulher petralha esta comentarista e o outro Maria vai com as outras 

- 52:45 O filho do Gugu tão jovem e ter que segurar esta barra ... 

- 57:49 O que será da América Latina?  

- 57:41 Que tristeza. ..Mas sem luta não se vence...vide Chile 

- 52:45 A jornalista já foi à Antártida , torcer para que o óleo não atinja a região , Pq 

o verão em praias sul-americanas está comprometido pelo jeito 

- 58:38 Boa noite para todos! 

- 58:40 boa noite pessoal bons sonhos 

- 52:45 Um abraço a todos , boa noite !!! 

- 48:23 Fica difícil entender ás vezes, há os q dizem q há aquecimento global e há 

os q dizem q não há. Provavelmente depende do interesse envolvido. 

- 58:26 Boa noite! 

- 58:56 Boa Noite pessoal!! 

Até amanhã! 

- 58:47 Boa noite a todos 

- 59:06 Boa noite, bom descanso 

- 59:06 boa noite meu povo 

- 52:45 Ohh hj dia de ação de graças nos EUA ... 

- 59:22 Boa noite, pessoas! Obrigada pela companhia! 

- 56:22 A comentarista me parece melhor informada que o Schwatzman... 

- 1:00:14 Boa Noite a todos, durmmmam bem e sonhem muito! Até amanhã! 

- 0:00 Gosto muito de assistir ao Jornal da Cultura, porém, me sinto desconfortável, 

c/ a apresentação da Ana Paula. Esta moça, parece, leva a entender, que não é 

imparcial e deixa a idéia, que possui um vies de direita e produz , conteúdos que 

comprovam isto, o que não percebo nos demais apresentadores, como a Karin. 

- 58:42 Não teve leitura dos ouvintes, hoje?  

- 24:05 Graças a esse governo vamos nos tornar veganos! 

- 13:29 Olha o que ele está falandooooo..... Afff! Esse povo não vai no 

supermercado!!! 

- 0:00 Eu quero ver mais negro repórter ,por favor tv cultura. De exemplo honre o 

nome cultura 
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- 24:39 Sabemos que o maior déficit da previdencia está no funcionalismo publico e 

nos militares. 

- 0:03 O funcionalismo público não tem previdência própria? 

- 0:00 Embora o setor privado, em termos absolutos, seja o maior responsável pelo 

rombo previdenciário (75% do total), o déficit per capita do funcionalismo público 

(RPPS) é bem maior (R$129.000 para militares, R$61.429 para servidores públicos 

civis e R$8.053 para aposentadorias do INSS), trazendo necessidade de ajuste das 

regras para eles também. 

- 0:00 Silvia Vignola Embora o setor privado, em termos absolutos, seja o maior 

responsável pelo rombo previdenciário (75% do total), o déficit per capita do 

funcionalismo público (RPPS) é bem maior (R$129.000 para militares, R$61.429 

para servidores públicos civis e R$8.053 para aposentadorias do INSS), trazendo 

necessidade de ajuste das regras para eles também. 

- 0:00 

 

 · 0:00 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2853494217995264&set=p.2853494217995264&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2853494217995264&set=p.2853494217995264&type=3
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- 0:00 

 

 

 

-0:00 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2853494384661914&set=p.2853494384661914&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2853494384661914&set=p.2853494384661914&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2853494511328568&set=p.2853494511328568&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2853494511328568&set=p.2853494511328568&type=3
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- 0:00 

 

 

- 0:00 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2853494631328556&set=p.2853494631328556&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2853494631328556&set=p.2853494631328556&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2853494631328556&set=p.2853494631328556&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2853494631328556&set=p.2853494631328556&type=3
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- 0:00 
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- 0:00 

 

- 0:00 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2853495217995164&set=p.2853495217995164&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2853495217995164&set=p.2853495217995164&type=3
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- 20:00 Num país que implementa políticas que concentram renda nas mãos de 

poucos, a vida da população mais velha vai ser cada vez mais marginalizada... O 

Chile é o melhor exemplo dessa triste situação. 

- 21:00 Chile vai crescer 2% esse ano. 

- 20:56 Triste realidade 

-  E aí???? 

- 0:02 Fernando Alves e?. 

- 0:19 Silvia Vignola Não é só a situação dos mais velhos e sim de toda a população. 

- 0:00 Fernando Alves Nossa? E isso explorando o povo. 

- 36:25 têm interesse em cursar cursos de profissões que ganham mais? o que as 

impede? 

- 16:52 Mas no Brasil só é MEDICINA CUARATIVA, para ganhar dinheiro. 

- 18:56 Paliativa né Ivan...para ajudar a industria farmacêutica. 

- 0:09  pois é!!!!, em resumo, um negócio 

- 0:03 Você conhece o trabalho desenvolvido em muitas unidades de saúde(UBS) 

para controle da hipertensão? São abordagens de monitoramento da pressão e 

práticas relativas à atividade física. Muitas vezes até a medicação deixa de ser 

necessária. Coisas do SUS que a tv não mostra... 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2853495384661814&set=p.2853495384661814&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2853495384661814&set=p.2853495384661814&type=3
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- 0:00  sim, conheço isso, mas infelizmente não igual é em todos os lugares nem 

com o mesmo rigor; 

- 0:02  a esse respeito, você pode acionar o Conselho Gestor da sua UBS... 

- 5:02 Será q agora pode processar o flavinho? 

- 0:02 - Flavinho? O n°1? 

- 0:00  o próprio! 
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ANEXO T – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO REPÓRTER 

BRASIL EM 29/11 (TV BRASIL, 2019J) 

 

TV Brasil - Boa noite! 

- Boa noite 

TV Brasil - Curtam e compartilhem a transmissão #aovivo do Repórter Brasil. 

- Olá boa noite a todos da TV  Brasil. 

- A chapa ficou quente na EBC 

TV Brasil- Voltamos já! 

TV Brasil · 43:25 Boa noite, pessoal! 

- 0:00 Boa noite! 

- 7:50 Pertubação do sossego alheio incomoda e é pouco levado a sério pelas 

autoridades,isso gera irritação e por vezes, surto das pessoas de pavio curto.A 

perturbação do sossego alheio ,deve ser levado mais a sério pelos responsáveis por 

essa área, para que fatos assim ,e as vezes ,até casos de morte, possam ter fim. 

 

https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/islandia.piauilino?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/hashtag/aovivo?source=feed_text&epa=HASHTAG&hc_location=ufi
https://www.facebook.com/reporterbrasilnarede/?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
https://www.facebook.com/tvbrasil/?rc=p
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ANEXO U – COMENTÁRIOS NA PÁGINA NO FACEBOOK DO JORNAL DA 

CULTURA EM 29/11 (JORNALISMO TV CULTURA, 2019J) 

 

- 0:08 Boa noite 

- 0:14 Boa noite!! 

- 0:36 Boa noite, pessoas queridas! Tudo bem? 

- 1:01 Boa noite pessoal 

- 1:07 Desde australia o mundo repudia bolsanaro extrema direita gospel 

- 1:37 Boa noite 

- 1:40 Boa noite!!! 

- 1:33 boa noite à todos 

- 2:25 Boa noite 

- 2:47 Boa noite  

- 3:12 Um show de democracia 

- 3:11 Boa noite 

- 3:26 como acreditar na justiça????? 

- 3:35 Vai se aposentar com aposentadoria boa!@ 

- 3:36 Desde australia fora bolsamaro ultra direita gospel anti cristo 

- 1:28 Boa noite a todos! 

- 4:01 Boa Noite a todos!!! 

- 4:07 ❤❤❤❤❤ 

- 4:20 Boa noite! 

- 4:35 Boa noite Pessoal! 

- 2:56 Deu ruim para o Flavinho, kkkk 

- 4:45 boa noite Lucas Rodrigues Ferreira 

- 4:39 boa noite! 

- 7:25 Boa noite 

- 7:35 Boa Noite !!! 

- 7:44 Pinsky é bom! 

- 8:07 Boa noite a todos. 

- 8:08 Gosto do Jaime 

- 8:25 Pra que isso?? Se ninguém vai preso mesmo!! Perda de tempo e dinheiro 

público!!!!!!!!! 

https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/561038441139027/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/561038441139027/
https://www.facebook.com/lucas.rodriguesferreira.1?hc_location=ufi
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- 9:05 boa noite   

- 9:23 Eu votei no Pai e nao no filho. FLAVIO tem que responder seus crimes . SIM 

- 9:12 BOA NOITE MEU POVO 

- 9:22 Boa noite a todos 

- 9:28 quero ver se eles vao ingaveter essa investigaçao contra esse flavio 

- 9:25 Perda de tempo!! 

- 9:41 Acho o Pinsky meio fraquinho... já o contraponto dele, eu não conheço... 

- 9:53 Quero só ver como o filhinho nº1 vai se livrar!Quem vai ser o próximo 

comprado? 

- 9:41 Prisão em segunda instância RESOLVERIA!!! 

- 10:57 Jaime sempre perfeito em suas colocações!!! 

- 10:53 Boa noite, ministro STF tem que prestar concurso. 

- 11:40 Só pergunta retórica. 

- 12:23 in STF WE TRAST 

- 12:53 Muito bom o comentário do Jaime Pinsky 

-  14:00 A polícia federal é de quem? 

- 12:37 proximo ano e moro stf 

- 14:30 Jaime muito sensato 

- 14:42 Vergonha política do Brasil 

- 15:08 Laranjas Grup 

- 16:31 As MILÍCIAS sim avança 

- 16:47 vaii ser dificiu esse governo dar emprego,ele e incompetente 

- 15:32 Já compraram ovos para o Natal!!! 

- 17:22 O trabalho informal coloca comida na mesa diante de tanta torpeza…  

- 18:03 RJ, ASSISTINDO A EDIÇÃO DO JORNAL DA CULTURA. 

- 17:43 A pobre técnica do IBGE fazendo ginástica pra apresentar a tristeza da 

informalidade laboral. 

- 18:27 Olha aí galera a taxa do desemprego caindo : fazer comida , uber e outros!! 

- 18:40 Vamos ser sinceros com a automatização e o sucateamento das empresas, 

pelos produtos chineses alguém acredita que o desemprego vai melhorar? 

- 18:29 As pessoas estão se virando , não dá pra esperar ... 

- 18:22 so gado do mal acredita em bolsonas 

- 18:32 O que desenvolve é as MILÍCIAS 

https://www.facebook.com/silvia.vignola.14?fref=ufi&rc=p
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· 18:13 falta qualificaçao 

- 19:10 Partido Tampico 

- 18:47 Entre 2014 e 2016 fecharam milhares de empresas no Brasil, aí está a 

dificuldade para gerar mais empregos. 

- 19:43 Laranjas Men 

- 19:52 Com esse governo de retrocesso,a informalidade é o melhor caminho. 

- 20:03 Tampico(suco de laranja) 

- 19:59 Informalidade só é boa "teoricamente"! 

- 20:28 O dito emprego formal nunca mais será o mesmo metade dos 

desempregados…  

- 14:28 As laranjas estão caindo do pé...acho é pouco! 

- 20:20 autonomo da mais que emprego carteira muitas das vezes 

- 20:38 Já já proíbem a informalidade pq não gera imposto. 

- 17:40 O Brasil só vai mudar no dia que os políticos representar a sociedade e não 

por partido político ou Classe social 

- 22:27 Quanto desemprego o aumento da carne vai gerar? 

- 22:16 Como acabar com a previdência: reforma + informalidade 

- 22:42 so vai ter empregos se extatizar empresas no brasil 

- 22:31 deixarao cuba de fora e colocarao o brasil o mentira 

- 22:55 cuba e miseria total 

- 23:42 muito boa bancada hoje 

- 23:16 pesqui sa mentirosa 

- 23:33 E quem disse q brasileiro se preocupa em se qualificar ou se aprimorar.... ai 

ai... 

- 22:02 Eletricistas Zé FAISCA 

- 23:50 De fato, falta qualificação e falta também vontade de fazer bem e cada vez 

melhor, muita gente se contenta em fazer apenas o que tem que fazer, nada mais, 

há muito tempo nos contentamos com a mediocridade. 

- 23:49 nem citaram cuba 

- 24:30 Precisa investir em educação,como o pobre pode se qualificar, com esse 

governo que só governa para banqueiros. 

- 24:16 Boa noite! 

- 24:40 Seguindo 
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- 24:27 jornaleco vendido 

- 25:27 No Brasil tivemos varias fazes de crescimento cana de açucar, café, 

tecelagem, construção civil e a metalurgica, e agora o que nos resta fazer com a 

tecnologia sempre em alta, à muito se dizia menos horas de trabalho mais lazer, é o 

presente? 

- 25:11 Boa noite 

- 25:01 Tocou na ferida, falta esforço, falta vontade de se superar. 

- 1:28 O embargo econômico contra a Venezuela está fazendo um estrago enorme 

com a população. 

- 24:42 A mídia não disse que a reforma da previdência é a reforma trabalhista iria 

resolver todos os problemas. E a reforma tributária é combate à sonegação quando 

vai começar.? 

- 25:41 o pior e esse callil so nao fala a verdade,quem acabou com a venezuela foi 

os esteites 

- 25:18 cuba so tem charuto do fidel 

- 25:56 Israel é um grande país 

- 22:45 Dá-lhe Pinsk 

- 26:13 Os jovens Brasileiros não gostam de estudar. E as escolas nao incentivam 

- 26:13 Concordo com os comentários do Jaime , formação tecnológica intensiva 

- 26:12 Governo ultra direita brasil.nao importa sobre pobres 

- 26:03 Brasil e potençia na america latina 

 - 26:23 A miséria do "vizinho" também deve ser atribuída aos EUA. Ou será que o 

bloqueio não tá mais valendo? Por aqui é o esfacelamento de políticas sociais. 

Exportamos comida de boi e negamos comida pra nossa gente! 

- 26:49 Bolsanaro acha que pobre nao deveria ter filho 

- 15:41 Crescimento? Educação? Em qual país? Faculdades são máquinas de 

doutrinação ideológica marxista 

- 26:45 israel nao e modelo de democrasia 

- 27:20 A verdade é uma só estão governando em causa própria e para elite. 

- 28:12 Cadê o Queiroz? 

- 28:00 Mediocridade na televisão, na música, qualquer um vira artista, vira 

celebridade, falta qualidade em muita coisa, uma pena. 

- 28:47 Ate q enfim, uma bancada equilibrada e técnica. Ufa! 

https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/561038441139027/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/561038441139027/
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- 28:36 Teixeira bandido de carteirinha, sua hora chegou, só falta a Globo 

- 28:35 investir na educação é o melhor caminho. 

- 28:33 Universidade virou problema. Não briguem com o fascismo. 

- 28:48 Demoraram a reconhecer as bandalheiras do Teixeira!!! 

- 15:41 Aluno vai pra faculdade aprender que empresário e patrão são o mal do 

mundo. Qual país pode evoluir com essa mentalidade? 

- 28:44 Teixeira, já vai tarde! Bem tarde! 

- 29:24 Boa noite 

- 29:23 Chile pais de neo liberalismo extremista e povo revoltada .brasil.e a proxima? 

- 29:02  kkkkkk 

- 29:30 Evite ao HIV transando com camisinha trocando sempre a seringa…  

- 29:50 Leonardo de Caprio jogou óleo do Titanic nos mares brasileiro 

- 29:21 Nossa, nem o futebol brasileiro escapa da corrupção, vergonha 

- 15:41 Demonizam o lucro, as empresas, os empresários, o capitalismo. E querem 

crescimento e emprego? 

- 31:10 Na black friday a turma se esbaldou de comprar fardos de papel higiênico! As 

TV e eletrodomésticos mais caros morreram nas prateleiras... Coisas desse "brazil"! 

- 30:57 brizola foi primero ladrao depois 1986 

- 31:39 vamos varrer o ALIANÇA do Bolsonero, antes que se transforme em um 

LARANJAL. 

- 32:18 Todos dia um absurdo para desviar foco. Agora o ator Leonardo de Caprio 

colocando fogo na Amazônia. 

- 32:26 tem que ser as ongs,porque se esperar por esse governo do mal vai morrer 

- 32:52 Ong sinônimo de CORRUPÇÃO 

- 31:14 Nossas universidades precisam melhorar muito, nos últimos 20 anos 

perdemos muito ... 

- 32:31 E a ministra, fazendeira, disse que a carne vai continuar cara pq estava 

muito barata! Hum! Entendi! 

- 32:43 Petrobras devera fazer black year... 

- 32:25 bivar nao quiz transparençia si ferrou 

- 32:29 Del Nero é aquele que ajudou o Palmeiras a conseguir as taças Robertão se 

transformar em Brasileirão, por isso que passou a ter dez títulos Brasileiros, kkkk 

- 33:05 Brigadistas, leia-se ativistas 

https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/561038441139027/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/561038441139027/
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- 33:33 Ohhh , não acredito neste arrependimento ... 

- 33:09 maldito homem k confia no homem 

- 34:07 Eu gostaria que os brasileiros s interessem pela dedicação a EDUCAÇÃO e 

ao esforço como foi a China em seu pais. 

- 33:51 Todo o apoio aos brigadistas da ONG de Alter do Chão!!! 

- 34:01 Os meninos foram presos por gente ligada a grileiros e madeireiros! Coisas 

do "brazil"! 

- 33:13 Os caras colocam fogo na floresta e depois ficam com essa cara de put* 

arrependida 

- 33:54 veiarada ta vendo tudo aul 

- 24:28 Muita gente muito bem formada e ganhando merreca da merreca. 

- 27:40 Adorei a resposta do comentarista " a pergunta ja contem a resposta" . Ficar 

claro com o Jornal esta sendo mal conduzido pelas apresentadoras. Por essas e 

outras deixei de assistir. Hoje estava procurando alguma coisa e dei uma parada na 

Cultura bem nessa hora. Uma oena 

- 34:43 Crescimento de 15% nos casos de HIV !!! 

- 25:45 O problema do Brasil é a má distribuição de renda que causa o desigualdade 

social. 

- 34:53 Brigadista aí tem caroço nesse angu 

- 33:13 Brigadistas leia-se ativistas 

- 35:38 Brigadistas = incendiários 

- 35:15 Todo apoio aos brigadistas 

- 34:50 meu vizinho morreu com a lingua dura por causa viagra 

- 35:36 Preocupados com a floresta, acham que somos idiotas😏 

- 35:45 Como os brasileiros pensar mais, se tiram FIlosofia, do currículo, assim fica 

díficil.Eles formam e vão p fora do BRASIL.  

- 15:42 Estimular comportamento de risco e promiscuidade da nisso mesmo 

- 35:55 Só como comidinha caseira, nunca pega AIDS 

- 36:01  poucos governos estiveram realmente preocupados com a Educação 

- 36:06 Programas exemplares, mundialmente reconhecidos, de controle da SIDA(ou 

AIDS) sendo questionados nesses tempos de "brazil"! 

- 36:28 O Brasil já foi muito elogiado, internacionalmente, quanto às campanhas de 

educação contra a AIDS. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010098605764&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/561038441139027/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/561038441139027/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/561038441139027/
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 - 36:51 Com uma mídia de um nível muito baixo formando opiniões em todo o 

território brasileiro nao devemos esperar muito, aja vista os programas e os locutores 

que lideram em audiência. 

- 36:46 As ONG,s se rebelaram contra estas quatro prisões e temos observado…  

- 36:18 jovem nao faz mais nada ao o vovo entra de sola 

- 37:22 Falta de política de prevenção nas escolas e universidades nos últimos 20 

anos, dá nisso. 

- 37:45 Ate 2018 O Brasil em todos os setores foi um verdadeiro ESCULACHO 

- 27:05 e a carne baixou de preço,onde estão as panelas bolsominios? 

- 37:33 Parabéns, Pinsky, pela coragem em falar da importância da redução de 

danos, no combate ao HIV!  

- 37:31 Não é falta de informação, é relaxamento da população. 

- 37:59 Q tabu??? O sexo ñ é uma coisa simples 

- 38:18 José Serra grande ex ministro, trabalhou muito para tratamento da AIDS 

gratuito 

- 38:15 Esse educador financeiro deveria parar nas finanças... 

- 38:45 O jovem precisa ser informado e o velho conscientizado para a prevenção 

das doenças sexualmente transmissíveis 

- 39:01 Nossos adolescentes precisam estudar mais, ler mais, praticar esportes, ter 

tarefas em casa, então pensarão menos em drogas e sexo sem compromisso. 

- 39:17 Mas... o criminoso já não estava dominado? 

- 38:50 ai o veio morre feliz 

- 38:34 Mas falar de sexo, camisinha, drogas,,, é ser de Esquerda,,,,, baita Burrice!!!! 

- 40:10 ja resolveu em primeira instância 

- 40:58 Pais onde o cidadão de bem é privilegiado pela população o terrorista é 

morto sem dó 

- 41:33 Karen é mais laite que Ana Paula 

- 15:42 Isso mesmo. Começar a chamar as coisas pelos nomes que elas tem. Hoje 

em dia é ofensivo para alguns fazer isso 

- 42:30 Pinsky com seu pensamento sionista 

- 42:58 Meu pai me dizia q o meu direito terminava onde começava o dos outros. 

- 42:54 trabalha nao pode manda pra escola o karmax detona 

- 40:06 matou tem pagar com a vida 
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- 44:13 Esse economista é representante do governo? 

- 44:13 Terrorista tem mesmo é q ir pro inferno pq ficar bancando a vida desse 

vagabundo? 

- 43:21 Gostaria de saber o porquê das mensagens mostradas na parte inferior da 

tela da TV só mostrarem as opiniões contrárias ao governo... Para esse jornal 

direcionado, o governo de 11 meses é culpado pelo caos que a esquerda causou 

nas últimas décadas, como se a educação, segurança e economia fossem de 

primeiro mundo até dezembro de 2018... O "Jornal da Esquerdura" se supera no 

quesito PARCIALIDADE! 

- 45:25 passar a mão na cabeça de bandido só aqui no Brasil 

- 42:52 vamos falar sério. ninguém negar, a esquerda muito, mas muito mais 

inteligente e civilizada. este negócio de tirar selfie na porta do alvorada e espinafrar 

a nação, não é só coisa de louco, é de gente pequena, idiota, ridícula. 

- 45:32 Mais um ótimo comentário do Jaime Pinsky !!!! 

- 46:08 Esse esculacho virou um terror! 

- 40:45 Temos uma cultura esquisita, os jovens não são estimulados a trabalhar 

desde cedo, por isso muitos levam uma vida tão vazia. 

- 46:56 faltou a noticia sobre o DiCaprio =] 

- 46:50 Kd o esquerdoPapa? 

- 47:12 Parabéns à Marinha do Brasil!! 

- 1:28 Fator principal nada. De onde veio esse óleo? 

- 48:01 A midia está usando a questão ambiental p atacar o governo 

- 48:18 Agora mesmo deve passar uma NOTICIA-PROPAGANDA do vigarista Doria 

o vulgo agripino 

- 47:44 Sobre trabalho infantil: Sim! Crianças devem estudar e brincar! 

- 48:37 Prisão em 2 INSTÂNCIA JÁ !!! CHEGA DE IMPUNIDADE!! 

- 48:12 Tá limpo nada!! 

- 48:47 ministro imbeciu 

- 48:48 europa tem medo agricultura brasil 

- 47:37 Quando é de intere$$e dos políticos. Eles votam as pecs de madrucada. Mas 

quando não é, eles ficam enrolando como na pec segunda instância. 

- 50:09 Só a Arábia Saudita investiu 10 bilhões de dólares!! 

- 50:12 A Amazônia é do Brasil 

https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/561038441139027/
https://www.facebook.com/jornalismotvcultura/videos/561038441139027/
https://www.facebook.com/lucas.rodriguesferreira.1?fref=ufi&rc=p
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- 50:09 idiota util 

- 51:06 O pinsky ta comigo 

- 50:57 Coisas do "brazil": patinho a R$ 39,00/kg!!!!! 

- 51:05 Ótima pergunta Karyn! 

- 51:27 No mundo civilizado matar gente é diversão nem parece perversão…  

- 51:35 Mas Liberaram a mineração na Amazônia, que coisa, né? 

- 51:28 nao tem nada abalado 

- 51:45 o Bolsonero,é todo o retrocesso que não estava nos planos do BRASIL..... 

- 48:16 Não sei pq toda essa preocupação com o meio ambiente, se daqui umas 

décadas só teremos gays no planeta e consequentemente não haverá mais 

reprodução. FIM! 

- 51:34 Não vai reverter nada !!! 

- 52:34 jovem e manipuda 

- 50:49 e e vc e economista mais nao faz economia,ganha bem 

- 53:33 Não vejo nenhuma ONG e nenhum esquerdista gritando em favor da 

Caatinga e nem sobre os mais pobres de lá. 

- 49:42 Sales incompetente querendo meter a mão! 

- 53:07 38 ovos a 10,00 reais. 

- 53:17 ela e paga 

- 53:50 O brasileiro tava mal acostumado com o mi mi mi da esquerda...Acabou o 

politicamente correto 

- 53:50 mata aulatoda sexta mal exemplo 

- 48:58 churrasquinho de ovo no fim de semana xDD 

- 15:45 Australia está em chamas. Onde estão a Greta e o Macron agora? 

- 54:12 senhor pau mandado 

- 54:07 Essa menina é ótima! 

- 54:23 O comentarista Mauro Calil fazendo um malabarismo pra não criticar o 

governo na questão da Amazônia! Haha eu ri, viu!!! 

- 54:33 Ora bolas, não propagaram pelos quatro cantos da terra plana q não tem 

cantos pq é redonda q essa garota´sueca é autista? 

- 55:04 mata aula greta 

- 54:59 A turma não lê jornais estrangeiros e fica falando o que não sabe! Ôh dó... 
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- 55:10 Se preocupar com meio ambiente, com os animais só falta virar crime. Uma 

menina autista dando exemplo ao mundo. 

- 54:21 boa noite a todos, amanhã acordo cedo pra tirar uma selfie com o maior 

babaca do brasil. adivinha quem? 

- 55:44 Boa noite a todos, não esqueçam de estocar ovos. 

- 56:18 No Brasil não tem educação em nenhum sentido. 

- 52:03 Se a Amazônia é brasileira, só o Brasil tem o direito de planejar o seu 

aproveitamento. 

- 56:03 tr4 shol 

- 56:38 #MoroNAcadeia 

- 56:27 Hoje mesmo mostrarám o trabalho dessa ONG fazendo mutirão da saúde em 

barcos.E eles não fazem nada.Só eles fazem 

- 56:55 boa noite a todos bons sonhos 

- 56:53 #LULA2020 

- 57:20 Ótimo comentarista , o economista de Hj 

- 57:52 Boa noite a todos e bom final de semana . 

- 57:54 #DeltamNAcadeia 

- 57:48 Boa noite, bom final de semana pra todos! 

- 55:51 Este Calil é fraquinho demais. tanta inteligente querendo sentar nesta 

bancada. Cultura, acorda! 

- 58:13 Bom final de semana a todos !!Boa noite 

- 58:37 Boa Noite pessoal!!! Ótimo fim de semana a todos! Até segunda!! 

- 58:37 Boa noitesss meu povo...abaixo o comunismo kkkkk 

- 58:13 Boa noite para todos, um ótimo fim de semana e não se esqueçam de 

escovar os dentes antes de dormir!Bons ssssssonhossss!Até segunda! 

- 54:50 SEXTOUUUUU XAU People  

- 58:52 Esse economista não entende de nada ou é tendencioso ? 

- 59:40 Boa noite meu povo 

- 0:06 Jc esquerdalha!!! Deixei de seguir e assistir. 

- 0:00 Esses dois são exemplo dos bem intensionados tendenciosos. Volto amanhã 

caso ― analistas tragam contribuições informáticas. 

- 52:56 Gente o TRF-4 declarou a reforma agrária ao dizer que quem ocupa é dono! 

Agora o ap onde passo minhas férias vai ser meu!!!! Adorei! 

https://www.facebook.com/hashtag/moronacadeia?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/lula2020?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/deltamnacadeia?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/silvia.vignola.14?fref=ufi&rc=p
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- 15:40 Se o assunto é emprego, vamos bem! Vamos bem! SQN... 

- 0:00 UM partido DE ALUGUEL FAZ ARMINHA KKKKKKKKKKKKKKKK 

- 27:59 Triste constatar que o governo atual não está preocupado com a educação!!!! 

- 12:09 Tudo deveria ser concurso. 0 indicação pq nenhum merece confiança. 

- 0:24 #PrisaoEm2aInstanciaSim #LeiDaFichaLimpa #VazaJatoNao…  

- 32:53 Acredito nos brigadistas!!! 

- 42:45 Precisamos indagar por que não prenderam se já estava imobilizado. 

Poderiam descobrir os mandantes e se havia mais envolvidos. Ninguém achou 

estranho.  

- 4:40 A desembargadora tinha 100.000 em casa??? Nossa... como sou pobre... 

- 13:27 Sem reeleição tb seria ótimo. 

- 52:05 Legal , defender a Amazônia, etc , mas eu gostaria de ver o mesmo 

engajamento para apoiar as populações vítimas das enchentes , desmoronamentos  

- 20:53 Meu irmão tem um pequeno comércio , empregou registrou , tudo certinho e 

mesmo assim a pessoa não ficou satisfeita e foi até a justiça do trabalho , mal 

agradecidas 

- 25:43 A. Apresentadora é ruim demais em suas observações. Sem possibilidade de 

melhorar 

- 28:05 Miséria é fruto de políticas neoliberais! Pra que poucos ganhem muito, 

muitos ficam sem nada! Ou será que tem gente que acredita em árvore de dinheiro? 

- 0:05 Esses dois cinvidados , nunca vi e ouvi tantas desfeitas ao povo Brasileiro! 

Fou dificil assistir e ouvir povo se acimodou e quer fikar só no trabalho sem registros 

etc , eles tem andar o País ver a desgraça desemprego desse desgoverno ladrao 

mentiroso e canalhas 

- 25:45 Esse menino Calil é sensato,coisa rara em economistas;;; 

- 36:24 Tem certas coisas q só devemos acreditar vendo..caso dos brigadistas, das 

ONGs tão mal faladas...e acreditam no Criança Esperança... 

- 0:05 Formacao tec o povo tem culpa se aki sao tudo ladrao ñ sobra p infornaçao á 

respeito de doenças nem cursos pensam pobre viaja como os corruptos nao gostei 

deles falaram mto mal do povo sofrido 

- 0:00 https://play.google.com/store/apps/details... 

- 0:00 Jaime Pinsky salvando o JC de hoje com sua sabedoria e imparcialidade! 

Abraços. 

https://www.facebook.com/hashtag/prisaoem2ainstanciasim?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/leidafichalimpa?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/vazajatonao?hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.jupiter.checkersonline%26fbclid%3DIwAR2ebGf5nb0SI433Ypf1s7WZB2hJyPf3JG2ac_XVsg0haSloefNW3R2c5yE&h=AT3xGeKEyA_8bqSiQrSOSKh6HoxkVx3uk6g2skCRnXOZvZoJaB0P84XWtUpTM7eqVvmVHyiD1gW1pzkUSfRipb6BRGQrYeAz154BIxCBXusATHgA6c0gMefSkRsQWBxB
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- 44:23 Ter dó de bandidos só se vê aqui, no exterior é morte na certa para os 

terroristas. 

- 44:54 Canalhice do Doria 

- 45:09 Não!!! Neste país muitas crianças trabalham pra ajudar os país!!! Talvez você 

tenha se referido à classe média, mas os pobres muitas vezes tiram ou não têm 

condições de manter os filhos na escola pq a criançada trabalha!!! Um dos muitos 

pontos positivos do bolsa família era atrelar o benefício à manutenção da criançada 

na escola. 

- 45:11 E se for um doente mental. 

- 45:32 Mais um ótimo comentário do Jaime Pinsky !!!! 

- 46:31  Quem se habilita arriscar em perguntar?? 

- 46:52 Já estava imobilizado. 

- 46:56 faltou a noticia sobre o DiCaprio =] 

- 47:12 Parabéns à Marinha do Brasil!! 

- 47:37 Quando é de intere$$e dos políticos. Eles votam as pecs de madrucada. Mas 

quando não é, eles ficam enrolando como na pec segunda instância. 

- 47:44 Sobre trabalho infantil: Sim! Crianças devem estudar e brincar! 

- 48:12 Tá limpo nada!! 

- 48:37 Prisão em 2 INSTÂNCIA JÁ !!! CHEGA DE IMPUNIDADE!! 

- 48:58 churrasquinho de ovo no fim de semana xDD 

- 50:57 Coisas do "brazil": patinho a R$ 39,00/kg!!!!! 

- 51:05 Ótima pergunta Karyn! 

- 51:06 O pinsky ta comigo 

- 51:23 AFFF. ..Não viaja 

- 51:27 No mundo civilizado 

matar gente é diversão 

nem parece perversão…  

- 51:34 Não vai reverter nada !!! 

- 51:35 Mas Liberaram a mineração na Amazônia,,,, que coisa, né? 

- 51:45 o Bolsonero,é todo o retrocesso que não estava nos planos do BRASIL..... 

- 52:03 Se a Amazônia é brasileira, só o Brasil tem o direito de planejar o seu 

aproveitamento. 
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- 52:05 Legal , defender a Amazônia, etc , mas eu gostaria de ver o mesmo 

engajamento para apoiar as populações vítimas das enchentes , desmoronamentos. 

- 52:34 jovem e manipuda 

- 52:56 Gente o TRF-4 declarou a reforma agrária ao dizer que quem ocupa é dono! 

Agora o ap onde passo minhas férias vai ser meu!!!! Adorei! 

- 53:02 José Wagner, é especialista! 

- 53:07 38 ovos a 10,00 reais. 

- 29:30 Evite ao HIV 

transando com camisinha 

trocando sempre a seringa…  

- 51:45 o Bolsonero,é todo o retrocesso que não estava nos planos do BRASIL..... 

- 51:27 No mundo civilizado matar gente é diversão nem parece perversão…  

- 1:07 Desde australia o mundo repudia bolsanaro extrema direita gospel 

- 34:43 Crescimento de 15% nos casos de HIV !!! 

- 39:17 Mas... o criminoso já não estava dominado? 

- 59:40 Boa noite meu povo 

- 48:37 Prisão em 2 INSTÂNCIA JÁ !!! 

CHEGA DE IMPUNIDADE!! 

- O Brasil já foi muito elogiado, internacionalmente, quanto às campanhas de 

educação contra a AIDS. 

- 56:55 boa noite a todos bons sonhos 

- 54:59 A turma não lê jornais estrangeiros e fica falando o que não sabe! Ôh dó... 

- 15:41 Crescimento? Educação? Em qual país? Faculdades são máquinas de 

doutrinação ideológica marxista 

- 32:52 Ong sinônimo de CORRUPÇÃO 

- 36:46 As ONG,s se rebelaram contra estas quatro prisões e temos observado…  

- 55:04 mata aula greta 

- 43:21 Gostaria de saber o porquê das mensagens mostradas na parte inferior da 

tela da TV só mostrarem as opiniões contrárias ao governo... Para esse jornal 

direcionado, o governo de 11 meses é culpado pelo caos que a esquerda causou 

nas últimas décadas, como se a educação, segurança e economia fossem de 

primeiro mundo até dezembro de 2018... O "Jornal da Esquerdura" se supera no 

quesito PARCIALIDADE! 
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- 3:36 Desde australia fora bolsamaro ultra direita gospel anti cristo 

- 51:06 O pinsky ta comigo 

- 25:56 Israel é um grande país 

- 22:45 Dá-lhe Pinsk 

- 26:12 Governo ultra direita brasil.nao importa sobre pobres 

- 56:38 #MoroNAcadeia 

- 56:53 #LULA2020 

- 57:54 #DeltamNAcadeia 

- 36:06 Programas exemplares, mundialmente reconhecidos, de controle da SIDA(ou 

AIDS) sendo questionados nesses tempos de "brazil"! 

- 35:38 Brigadistas = incendiários 

- 19:52 Com esse governo de retrocesso,a informalidade é o melhor caminho. 

- 15:42 Estimular comportamento de risco e promiscuidade da nisso mesmo 

- 20:28 O dito emprego formal 

nunca mais será o mesmo 

metade dos desempregados…  

- 35:45 Como os brasileiros pensar mais, se tiram FIlosofia, do currículo, assim fica 

díficil.Eles formam e vão p fora do BRASIL. 

- 52:34 jovem e manipuda 

- 37:45 Ate 2018 O Brasil em todos os setores foi um verdadeiro ESCULACHO 

- 28:35 investir na educação é o melhor caminho. 

- 26:23 A miséria do "vizinho" também deve ser atribuída aos EUA. Ou será que o 

bloqueio não tá mais valendo? Por aqui é o esfacelamento de políticas sociais. 

Exportamos comida de boi e negamos comida pra nossa gente! 

- 26:13 Os jovens Brasileiros não gostam de estudar. E as escolas nao incentivam 

- 15:41 Aluno vai pra faculdade aprender que empresário e patrão são o mal do 

mundo. Qual país pode evoluir com essa mentalidade? 

- 37:22 Falta de política de prevenção nas escolas e universidades nos últimos 20 

anos, dá nisso. 

- 9:23 Eu votei no Pai e nao no filho. FLAVIO tem que responder seus crimes . SIM 

- 52:03 Se a Amazônia é brasileira, só o Brasil tem o direito de planejar o seu 

aproveitamento. 

https://www.facebook.com/osmarfp?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/hashtag/moronacadeia?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/lula2020?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/hashtag/deltamnacadeia?hc_location=ufi
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- 15:42 Isso mesmo Pinsky. Começar a chamar as coisas pelos nomes que elas tem. 

Hoje em dia é ofensivo para alguns fazer isso 

- 9:12 BOA NOITE MEU POVO 

- 15:41 Demonizam o lucro, as empresas, os empresários, o capitalismo. E querem 

crescimento e emprego? 

- 54:50 SEXTOUUUUU XAU People 😄 

- 54:33 Ora bolas, não propagaram pelos quatro cantos da terra plana q não tem 

cantos pq é redonda q essa garota´sueca é autista? 

- 15:45 Australia está em chamas. Onde estão a Greta e o Macron agora? 

- 1:28 O embargo econômico contra a Venezuela está fazendo um estrago enorme 

com a população. 

- 0:00 Jaime Pinsky salvando o JC de hoje com sua sabedoria e imparcialidade! 

Abraços. 

- 55:51 Este Calil é fraquinho demais. tanta inteligente querendo sentar nesta 

bancada. Cultura, acorda! 

- 58:52 Esse economista não entende de nada ou é tendencioso ? 

- 19:59 Informalidade só é boa "teoricamente"! 

- 32:29 Del Nero é aquele que ajudou o Palmeiras a conseguir as taças Robertão se 

transformar em Brasileirão, por isso que passou a ter dez títulos Brasileiros, kkkk 

- 57:52 Boa noite a todos e bom final de semana . 

- 45:32 Mais um ótimo comentário do Jaime Pinsky !!!! 

- 34:01 Os meninos foram presos por gente ligada a grileiros e madeireiros! Coisas 

do "brazil"! 

- 18:47 Entre 2014 e 2016 fecharam milhares de empresas no Brasil, aí está a 

dificuldade para gerar mais empregos. 

- 14:00 A polícia federal é de quem? 

- 29:21 Nossa, nem o futebol brasileiro escapa da corrupção, vergonha 

- 37:33 Parabéns, Pinsky, pela coragem em falar da importância da redução de 

danos, no combate ao HIV!  

- 4:07 ❤❤❤❤❤ 

- 11:40 Só pergunta retórica. 

- 51:35 Mas Liberaram a mineração na Amazônia,,,, que coisa, né? 

- 37:59 Q tabu??? O sexo ñ é uma coisa simples 

https://www.facebook.com/deamaria.a.monteiro?fref=ufi&rc=p
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Pedro Barbosa Neto · 55:44 Boa noite a todos, não esqueçam de estocar ovos. 

- 27:20 A verdade é uma só estão governando em causa própria e para elite. 

- 54:23 O comentarista Mauro Calil fazendo um malabarismo pra não criticar o 

governo na questão da Amazônia! Haha eu ri, viu!!! 

- 28:05 Miséria é fruto de políticas neoliberais! Pra que poucos ganhem muito, 

muitos ficam sem nada! Ou será que tem gente que acredita em árvore de dinheiro? 

- 48:58 churrasquinho de ovo no fim de semana xDD 

- 10:53 Boa noite, ministro STF tem que prestar concurso. 

- 31:10 Na black friday a turma se esbaldou de comprar fardos de papel higiênico! As 

TV e eletrodomésticos mais caros morreram nas prateleiras... Coisas desse "brazil"! 

- 22:16 Como acabar com a previdência: reforma + informalidade 

- 12:37 proximo ano e moro stf 

- 47:37 Quando é de intere$$e dos políticos. Eles votam as pecs de madrucada. Mas 

quando não é, eles ficam enrolando como na pec segunda instância. 

- 18:13 falta qualificaçao 

- 4:39 boa noite! 

- 7:35 Boa Noite !!! 

- 0:08 Boa noite 

- 28:33 Universidade virou problema. Não briguem com o fascismo. 

- 48:12 Tá limpo nada!! 

- 18:29 As pessoas estão se virando , não dá pra esperar ... 

- 32:43 Petrobras devera fazer black year... 

- 46:56 faltou a noticia sobre o DiCaprio =] 

- 22:02 Eletricistas Zé FAISCA 

- 50:57 Coisas do "brazil": patinho a R$ 39,00/kg!!!!! 

- 1:40 Boa noite!!! 

- 20:20 autonomo da mais que emprego carteira muitas das vezes 

- 12:53 Muito bom o comentário do Jaime Pinsky 

- 24:40 Seguindo 

- 28:47 Ate q enfim, uma bancada equilibrada e técnica. Ufa! 

- 18:03 RJ, ASSISTINDO A EDIÇÃO DO JORNAL DA CULTURA. 

- 1:37 Boa noite 

- 2:47 Boa noite  

https://www.facebook.com/pedro.barbosaneto.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/cleusa.guardino.7?fref=ufi&rc=p
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- 25:01 Tocou na ferida, falta esforço, falta vontade de se superar. 

- 24:16 Boa noite! 

- 25:11 Boa noite 

- 2:25 Boa noite😊 

- 1:01 Boa noite pessoal 

- 29:24 Boa noite 

- 8:07 Boa noite a todos. 

- 40:10 ja resolveu em primeira instância 

- 9:22 Boa noite a todos 

- 7:25 Boa noite 

- 14:30 muito sensato 

- 0:14 Boa noite!! 

- 1:33 boa noite à todos 

- 23:42 muito boa bancada hoje 

- 3:26 como acreditar na justiça????? 

- 51:34 Não vai reverter nada !!! 

- 53:07 38 ovos a 10,00 reais. 

- 15:32 Já compraram ovos para o Natal!!! 

- 4:20 Boa noite! 

- 54:07 Essa menina é ótima! 

- 56:18 No Brasil não tem educação em nenhum sentido. 

- 4:35 Boa noite Pessoal! 

- 7:44 Pinsky é bom! 

- 13:27 Sem reeleição tb seria ótimo. 

- 15:40 Se o assunto é emprego, vamos bem! Vamos bem! SQN... 

- 1:28 Boa noite a todos! 

- 57:48 Boa noite, bom final de semana pra todos! 

- 37:31 Não é falta de informação, é relaxamento da população. 

- 57:20 Ótimo comentarista , o economista de Hj 

- 38:15 Esse educador financeiro deveria parar nas finanças... 

- 20:38 Já já proíbem a informalidade pq não gera imposto. 

- 58:13 Bom final de semana a todos !!Boa noite 

- 4:01 Boa Noite a todos!!! 

https://www.facebook.com/jussara.leao.750?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sueligeografiasusu?fref=ufi&rc=p
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- 22:27 Quanto desemprego o aumento da carne vai gerar? 

- 25:45 Esse menino Calil é sensato,coisa rara em economistas;;; 

- 18:27 Olha aí galera a taxa do desemprego caindo : fazer comida , uber e outros!! 

- 23:33 E quem disse q brasileiro se preocupa em se qualificar ou se aprimorar.... ai 

ai... 

- 9:53 Quero só ver como o filhinho nº1 vai se livrar!Quem vai ser o próximo 

comprado? 

- 12:09 Tudo deveria ser concurso. 0 indicação pq nenhum ,erece confiança. 

- 4:40 A desembargadora tinha 100.000 em casa??? Nossa... como sou pobre... 

- 9:41 Acho o Pinsky meio fraquinho... já o contraponto dele, eu não conheço... 

- 25:43 A. Apresentadora é ruim demais em suas observações. Sem possibilidade de 

melhorar 

- 1:28 Fator principal nada. De onde veio esse óleo? 

- 31:14 Nossas universidades precisam melhorar muito, nos últimos 20 anos 

perdemos muito ... 

- 44:13 Esse economista é representante do governo? 

- 17:43 A pobre técnica do IBGE fazendo ginástica pra apresentar a tristeza da 

informalidade laboral. 

- 47:44 Sobre trabalho infantil: Sim! Crianças devem estudar e brincar! 

- 42:58 Meu pai me dizia q o meu direito terminava onde começava o dos outros. 

- 36:01 Poucos governos estiveram realmente preocupados com a Educação 

- 32:18 Todos dia um absurdo para desviar foco. Agora o ator Leonardo de Caprio 

colocando fogo na Amazônia. 

- 14:28 As laranjas estão caindo do pé...acho é pouco! 

- 27:40 Adorei a resposta do comentarista " a pergunta ja contem a resposta" . Ficar 

claro com o Jornal esta sendo mal conduzido pelas apresentadoras. Por essas e 

outras deixei de assistir. Hoje estava procurando alguma coisa e dei uma parada na 

Cultura bem nessa hora. Uma oena 

- 26:13 Concordo com os comentários do Jaime , formação tecnológica intensiva 

- 25:45 O problema do Brasil é a má distribuição de renda que causa o desigualdade 

social. 

- 51:05 Ótima pergunta Karyn! 
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- 58:37 Boa Noite pessoal!!! 

Ótimo fim de semana a todos! 

Até segunda!! 

- 33:33 Ohhh , não acredito neste arrependimento ... 

- 27:59 Triste constatar que o governo atual não está preocupado com a educação 

!!!! 

- 25:27 No Brasil tivemos varias fazes de crescimento cana de açucar, café, 

tecelagem, construção civil e a metalurgica, e agora o que nos resta fazer com a 

tecnologia sempre em alta, à muito se dizia menos horas de trabalho mais lazer, é o 

presente? 

- 32:53 Acredito nos brigadistas!!! 

- 36:24 Tem certas coisas q só devemos acreditar vendo..caso dos brigadistas, das 

ONGs tão mal faladas...e acreditam no Criança Esperança... 

- 52:56 Gente o TRF-4 declarou a reforma agrária ao dizer que quem ocupa é dono! 

Agora o ap onde passo minhas férias vai ser meu!!!! Adorei! 

- 42:45 Precisamos indagar por que não prenderam se já estava imobilizado. 

Poderiam descobrir os mandantes e se havia mais envolvidos. Ninguém achou 

estranho. 

- 33:51 Todo o apoio aos brigadistas da ONG de Alter do Chão!!! 

- 35:15 Todo apoio aos brigadistas 

- 10:57 Jaime sempre perfeito em suas colocações!!! 

- 24:42 A mídia não disse que a reforma da previdência é a reforma trabalhista iria 

resolver todos os problemas. E a reforma tributária é combate à sonegação quando 

vai começar.? 

- 52:05 Legal , defender a Amazônia, etc , mas eu gostaria de ver o mesmo 

engajamento para apoiar as populações vítimas das enchentes , desmoronamentos. 

- 47:12 Parabéns à Marinha do Brasil!! 

- 20:53 Meu irmão tem um pequeno comércio , empregou registrou , tudo certinho e 

mesmo assim a pessoa não ficou satisfeita e foi até a justiça do trabalho , mal 

agradecidas 
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