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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta um pré-projeto de conclusão de concurso que pretende 

analisar os critérios de noticiabilidade da TV Liberal, afiliada Rede Globo no estado do 

Pará, utilizados para pautar fatos políticos. Tal foco será baseado em um caso que obteve 

repercurssão nacional, as fraudes na Assembleia Legislativa do Pará, as quais foram 

denunciadas no início de 2011 e ainda não há previsão de término das investigações. Este 

artigo fará um breve resumo sobre o caso e em seguida utilizará de alguns autores para falar 

um pouco sobre o papel do jornalismo na cobertura política e relacionará alguns conceitos 

com a cobertura feita pela TV Liberal. 
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1 Caso Alepa 

Em 19 de abril de 2011, o Ministério Público do Estado do Pará deflagrou uma ação 

na Assembleia Legislativa do Pará com base em denúncias contidas em um documento 

enviado em 23 de fevereiro do mesmo ano pelo deputado estadual Edmilson Rodrigues. 

No documento o deputado solicita investigação na casa legislativa para apurar 

duplicidade de folha de pagamento, enxerto de grandes somas financeiras em contracheques 

de servidores, falsidade ideológica, concessão irregular de empréstimos consignados, entre 

outros ilícitos.  

Na data citada no mês de março, promotores do MPE em conjunto com a Polícia 

Civil foram até à Alepa e apreenderam documentos. Após as apreensões foram solicitadas 

as fichas funcionais dos servidores que poderiam estar envolvidos na fraude, principalmente 

na questão da folha de pagamento, e as cópias dos procedimentos administrativos 

instaurados na Alepa no período da gestão de Domingos Juvenil, mas com o avançar das 

investigações descobriu-se que as fraudes aconteciam desde 1993, com maior incidência na 

gestão citada, entre os anos de 2008 e 2009. 

                                                
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática de Jornalismo, da Intercom Júnior – VII Jornada de Iniciação Científica em 

Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Estudante de Graduação 8º. semestre do Curso de Jornalismo da Unama, email: jeffersonbruno104@hotmail.com 
3 Estudante de Graduação 8º. semestre do Curso de Jornalismo da Unama, email: lissaalexandria@gmail.com 
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Uma das principais servidoras investigadas foi a chefe do setor da folha de 

pagamento, Mônica Pinto. Comissionada há 16 anos na casa, ela relatou que fez um 

primeiro empréstimo de 105 mil reais, outro de 40 mil, pelo contracheque e mais um 

refinanciamento, que segundo ela, feito por não ter tido condições de pagar. O caso é que o 

Banpara tinha convênio com a casa para realizar empréstimos, para servidores concursados; 

comissionados não poderiam efetuar empréstimos por esse convênio. Mônica admitiu que 

errou mas disse que muitos comissionados faziam isso, e informou que não alterou o valor 

da sua folha de pagamento para solicitar os empréstimos ou ter falsificado documentos 

públicos para o mesmo fim. A acusação falava em 400 mil reais de empréstimos, mas ela 

negou o valor, além disso acusaram-na de ser a “cabeça” das fraudes. Ela foi exonerada em 

fevereiro de 2011, na troca de mesa.  

Outra personagem do escândalo foi Milene Rodrigues, ela era chefe de divisão de 

pessoal na mesma época que Mônica Pinto. Ela foi acusada de ter colocado o nome de sua 

empregada doméstica como “laranja”, uma pessoa que nunca trabalhou na Alepa, mas com 

a utilização de seu nome recebia mais de 10 mil reais.   

O Ministério Público realizou novas ações de mandados de prisão, de busca e 

apreensão contra funcionários, ex-funcionários e ex-parlamentares. E em 30 dias de 

investigação, o MPE confirmou denúncias de existência de funcionários fantasmas, 

pagamento de vantagens indevidas, laranjas na folha de pagamento e sonegação de imposto 

de renda de pessoa física e contribuição previdenciária. 

Oito promotores de Justiça, com apoio da Divisão de Investigação e Operações 

Especiais (DIOE), da Polícia Civil, recolheram documentos e provas nas casas dos ex-

deputados estaduais Domingos Juvenil (PMDB), e José Robson do Nascimento, o Robgol 

(PTB), além da própria sede da Assembleia, em Belém. Na casa de Robgol foram 

apreendidos R$ 500 mil em dinheiro e R$ 40 mil em vale-alimentação da Alepa. 

Durante a busca por documentos e provas na casa dos acusados e na sede do Poder 

Legislativo no dia 29 de abril, foram detidos provisoriamente os funcionários Jorge Moisés 

Caddah, diretor do departamento de informática; Semmel Charone, ex-chefe do Gabinete 

Civil e que também já foi responsável pela contratação de estagiários; Daura Hage, que 

seria funcionária do gabinete do deputado Júnior Hage, atualmente na Secretaria de Estado 

de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), e permaneceu no gabinete com a posse do suplente, 

Celso Sabino; e Euzilene Lima, ex-funcionária do gabinete do ex-deputado Robgol e que, 

atualmente, estaria lotada no setor de pessoal.  
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Segundo o promotor Arnaldo Azevedo, a prisão provisória foi pedida para que não 

houvesse obstrução das investigações, já que eles permanecem a serviço da Assembleia. 

Dos quatro, apenas Euzilene Lima não foi encontrada pela polícia durante a operação. Mas 

pelo turno da tarde do dia da prisão ela se apresentou ao MPE. Além dos funcionários e dos 

dois ex-parlamentares, pelo menos outras seis pessoas estariam envolvidas no esquema. 

A maioria dos documentos apreendidos foram contracheques com autenticação 

bancária. 

De lá para cá o MPE fez oito denúncias criminais. O MPE contou com a ajuda da 

imprensa, principalmente a televisiva, para apurar novas denúncias. Observamos que a TV 

Liberal teve significativa importância no caso. Foram feitas coberturas quase que diárias do 

caso entre março e maio de 2011. 

Quase um ano após a primeira ação, o Ministério público realizou nova ação, desta 

vez visando os convênios entre a casa legislativa e instituições não governamentais. 

Segundo o Promotor que está à frente das denúncias criminais do caso, Nelson 

Medrado, as investigações estão longe de ter um fim. 

 

2 Papel do jornalismo político 

No campo da política os processos que revelam, por meio de investigações, fraudes 

em órgãos públicos envolvendo o estelionato de dinheiro público, tem ganhado repercussão 

social, pois envolve segredos ocultos por décadas que mascaram a ética e os valores morais 

na vida de representantes escolhidos pelo povo para preservar o bem estar da sociedade. A 

política sem visibilidade perde sua essência, logo, quando é revelada socialmente a extorsão 

dos cofres públicos, a sociedade é obrigada a enxergar que o homem é capaz de denegrir a 

imagem da moral e da ética com muita facilidade quando se vê a frente de ganhar dinheiro 

fácil. 

Diante do exposto o papel do jornalismo é justamente levar à sociedade 

informações, por mais que não sejam as melhores, principalmente quando se trata dos 

representantes dessa sociedade. A partir do conhecimento de fatos que rodeiam o poder 

público através da mídia, a opinião pública funciona como o retorno, a resposta para o 

produto que foi exposto (reportagens, matérias). Isso pode significar que quanto mais 

assuntos políticos tratados pela mídia, o envolvimento da população com os fatos também 

será maior. Se verdade podemos dizer que a população passa a ter maiores possibilidades de 

observar o político, a gestão política, logo tornando essa atitude um passo para a mudança 
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social, mudança política, pois é com o conhecimento, com a indignação que as ações são 

estimuladas. 

A cobertura política, principalmente em casos de tensão sempre é difícil como 

afirma Sobrinho: “o escândalo político pode ser encarado como um momento de 

acirramento das tensões entre os campos político e jornalístico, e de disputas dentro dessas 

respectivas esferas sociais.” (SOBRINHO, 2010, p. 1)  

No Pará, recentemente houve denúncias de repercussão até mesmo nacional sobre 

fraudes na Assembleia Legislativa do Estado. As grandes mídias paraenses ainda fazem 

cobertura do caso, só que algumas com mais intensidade, outras com menos, por vários 

motivos. Um deles é o envolvimento político de emissoras com deputados envolvidos nas 

fraudes, como exemplo temos a afiliada da Rede Bandeirantes, a Rede Brasil Amazônia de 

Comunicação (RBA), pertencente ao atual senador pelo Pará, Jader Barbalho (PMDB). 

Neste contexto, uma emissora que certamente teve grande audiência pela cobertura do caso 

e mais adiante por fazer um furo de reportagem, foi a TV Liberal, pertencente às 

Organizações Romulo Maiorana, afiliada da Rede Globo, em quase todo o Pará. 

O fato do escândalo na casa legislativa foi e ainda é importante para o jornalismo 

paraense, no sentido de ser um caso grandioso, que causou um prejuízo sem precedentes 

nos cofres públicos do estado, e por mais que alguns grupos tivessem ligações políticas, 

eles não puderam ficar à parte e evitar a pauta.  

Além disso, a própria academia de comunicação do estado pode exemplificar o caso, 

estudar como foi feita a cobertura, o que poderia ter sido melhor, quais momentos o caso 

adormeceu e ressurgiu. 

E de forma pessoal, consideramos o caso importante, pois a imprensa pode mostrar 

o real papel da profissão de jornalista: mostrar a verdade e informar à população 

estimulando-a a discutir sobre o assunto. O que deu certo, tanto que houve muitas 

manifestações no auge do caso, em Belém. Afinal, todos os cidadãos pagam muito em 

impostos, sendo que alguns não obtêm o retorno do que é “investido”, já que depositamos 

confiança em nossos representantes, os quais elegemos, para que invistam o dinheiro 

público em melhoria para a população. Ou seja, é papel do jornalista, da imprensa 

denunciar se esse dinheiro está sendo mal investido ou desviado. 

A partir do exposto, o presente projeto visa justamente coletar informações, analisar 

e produzir argumentações sobre o caso Alepa a partir da cobertura da TV Liberal, a qual 

teve notória credibilidade nas informações repassadas ao público. 
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Jornalistas e políticos podem utilizar estratégias comunicacionais para pautar a opinião 

pública, tornando a mídia e os atores políticos capazes de manipulações intersubjetivas. 

“Os jornalistas são os responsáveis tanto por transmitir aos governantes os anseios 

do povo, suas reações, quanto por informar ao público sobre a significação e as razões das 

condutas políticas”. (OLIVEIRA, 2010, p.5) 

Segundo Bernard Cohen (apud, COLLING), “a imprensa pode, na maior parte das 

vezes, não conseguir dizer às pessoas como pensar, mas tem, no entanto, uma capacidade 

espantosa para dizer aos seus próprios leitores sobre o que pensar”, e às vezes o conjunto de 

informações repassado pela mídia pode produzir “a base para a formação de uma atitude” 

(MCCOMBS e SHAW apud COLLING). 

Desta forma pode-se dizer que é dever dos profissionais de comunicação informar a 

sociedade sobre questões políticas, para que esta tenha a oportunidade de pautar nas 

discussões cotidianas situações importantes que possibilitem mudanças no comportamento 

dos cidadãos. 

Como exposto acima, a mídia não deve dizer “como pensar” mas deve pautar fatos 

importantes, os quais acabam sendo repassados de determinada maneira por cada veículo, 

por cada repórter, maneira esta a qual nomeia-se de enquadramento. 

 “Faz-se necessário investigar a relação entre enquadramentos e pensamento 

político” (PORTO, 1999, apud LEAL) já que “a questão do enquadramento prende-se 

fortemente aos conteúdos dos acontecimentos” (ANTUNES, p.247). 

De uma forma simplista podemos definir enquadramento noticioso a partir de duas 

vertentes: a da produção jornalística e da audiência.  

O frame (enquadramento) da produção jornalística é influenciado por inúmeros 

fatores como a percepção subjetiva, o apelo público, e a ideologia do meio de comunicação 

o qual Lage (1998, p.378, apud LEAL) diz conter jogo de interesses. De maneira resumida, 

podemos citar Scheufele (1999, apud LEAL): “a mídia constrói a realidade social através 

do enquadramento de imagens da realidade”; o que certamente ocorreu na cobertura da TV 

Liberal e com outras emissoras com relação ao Caso Alepa, já que cada uma escolheu 

partes daquela realidade para noticiar. 

No presente trabalho verificaremos principalmente o enquadramento midiático com 

variável dependente definido por Scheufele (apud LEAL) como “[...] fatores que 

influenciam a maneira que os jornalistas ou outros grupos sociais enquadram determinadas 

questões”. Ele ainda cita alguns destes fatores, dos quais escolhemos pressão ou coerção 
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organizacional, pressão de grupos de interesse e ideologias ou orientações políticas dos 

jornalistas, para relacionarmos com a cobertura da TV Liberal. 

Dietran Scheufele, Bertram Scheufele juntamente com Vreese (apud, ANTUNES) 

afirmam a ideia no conceito de frames dos meios, o qual discute como a notícia é 

apresentada. 

Scheufele (apud LEAL) ressalta também o enquadramento midiático como variável 

independente, o qual está relacionado com os efeitos midiáticos na recepção, porém não é o 

nosso objetivo avaliar tais efeitos no presente trabalho.   

Estudar o enquadramento no campo da comunicação política é importante já que “a 

questão sobre a corrupção e os escândalos políticos são exemplos de preocupações atuais 

que são específicas à audiência nacional” (LEAL) 

Segundo Elton Antunes em seu trabalho intitulado Enquadramento: considerações 

em torno de perspectivas temporais para a notícia, baseado em Scheufele, diz que os 

investigadores (estudiosos) percebem os enquadramentos  

como um complexo cognitivo de esquemas de assuntos relacionados para 

diferentes aspectos da realidade, estabelecidos no discurso público, 

político ou entre-mídias, e tornando-se manifesto como uma estrutura 

textual de mensagens tais como em press releases e artigos de jornal 

(SCHEUFELE, 2006, p.66, apud ANTUNES). 

A partir do enquadramento dado pela TV Liberal no caso Alepa verificaremos a 

estruturação do discurso, a partir de determinados elementos postos em destaque para a 

construção e interpretação dos textos. 

Um conceito dentro de enquadramento será importantíssimo para a análise, o 

conceito de frame-building, “que diz respeito aos fatores internos que influenciam as 

qualidades de enquadramento das notícias, em particular as concepções e entendimentos 

com as quais operam a comunidade profissional e as organizações” (ANTUNES, p. 244). 

Ou seja, pretende-se analisar se houve fatores da emissora que influenciaram a cobertura 

jornalística sobre o caso Alepa. 

Pretende-se saber “o que é e o que não é notícia, o que contar e como contar” 

(TCUCHMAN, 1978, apud, ANTUNES) no campo político dentro da TV Liberal, tendo 

como base o caso citado. 
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Pretende-se verificar também a utilização de media templates na cobertura, como 

fotos, vídeos antigos dentro do caso Alepa, entre outros critérios de noticiabilidade que 

serão verificados na pesquisa. 

 

3 Objetivos 

- Geral 

 Entender os critérios de noticiabilidade política utilizado pela Tv Liberal para 

agendar a população. 

 

- Específicos 

*Verificar quais as fontes ouvidas, materiais apurados; 

*Entrevistar os principais jornalistas que fizeram a cobertura do caso pela Tv Liberal; 

*Entrevistar principais personagens do caso (promotores de justiça, deputados); 

*Verificar se o padrão Globo de fazer jornalismo interferiu na cobertura do caso; 

*Mapear a repercussão do caso realizando análise de conteúdo; 

*Entender conflitos políticos do grupo ORM. 

 

4 Metodologia 

A pesquisa é um procedimento feito de forma sistemática com o intuito de responder 

indagações quando “não se dispõe de informação suficiente para responder ao 

problema, ou então quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem 

que não possa ser adequadamente relacionada ao problema” (GIL, 2002). 

Através de alguns métodos, ou seja, de algumas técnicas de pesquisa este projeto 

buscará mostrar como fatos políticos tonam-se notícia na TV Liberal e agendam os 

telespectadores, tomando como exemplo o caso Alepa. 

A proposta deste projeto é realizar uma pesquisa explicativa e também utilizar a 

descrição para identificar fatores que determinam ou contribuem para a escolha de uma 

pauta política na TV Liberal, e em alguns momentos utilizar também da comparação para 

identificar as abordagens, caracterizando, assim, o trabalho como uma pesquisa qualitativa, 

haja visto que será feita uma “compreensão do contexto da situação”, enfatizando “o 

processo dos acontecimentos, isto é, a seqüência dos fatos ao longo do tempo”, tornando-se 

uma fonte de dados, conforme caracteriza a professora Elizabeth Teixeira em seu texto “As 

três metodologias”. 
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Pretende-se realizar a coleta de dados através de entrevistas e análise de conteúdo de 

forma cronológica de matérias. 

 

4.1 Procedimentos Metodológicos 

* Pesquisa bibliográfica sobre o grupo ORM e a empresa TV Liberal. 

* Pesquisa de informações sobre o caso e análise de conteúdo das matérias escolhidas, 

utilizando o embasamento teórico. 

* Entrevistas com os repórteres, editores, chefe de reportagem e gerente de jornalismo da 

empresa escolhida. 

* Entrevistas com promotores de justiça do caso; 

* Entrevista com o deputado estadual denunciante, Edmilson Rodrigues (Psol-PA); 

* Realização pesquisa com parcela aleatória da população para saber como entendeu o caso 

a partir da cobertura das redes de TV paraenses, enfatizando a Tv Liberal. 
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