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Resumo 

 

A participação do autor deste artigo no projeto Segurança Pública nas Fronteiras, 

desenvolvido pelo Centro de Análise e Difusão do Espaço Fronteiriço (CADEF), em 

parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e com o Núcleo de 

Estudos da Criminalidade e Violência Urbana (NECVU), da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), contribuiu para o desenvolvimento de um trabalho de pesquisa com foco 

nos critérios de noticiabilidade e no enquadramento noticioso de sites jornalísticos em 

Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Caballero, no Paraguai, em relação à 

criminalidade daquela região. O trabalho analisa dois sites locais: o Conesul News, de Ponta 

Porã, e o Pedro Juan Digital, de Pedro Juan Caballero. O estudo debruça-se sobre algumas 

questões éticas, redacionais e sobre as intencionalidades de ambos os veículos na 

transmissão de suas mensagens.  
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Introdução 

 

O presente artigo debruça-se sobre o enquadramento noticioso estabelecido em torno 

da temática da criminalidade em dois sites jornalístico da fronteira entre Brasil e Paraguai, 

veículos localizados especificamente nas cidades fronteiriças de Ponta Porã, em Mato 

Grosso do Sul, e Pedro Juan Caballero, no departamento
3
 de Amambay: o site brasileiro 

Conesul News (www.conesulnews.com.br)e o paraguaio Pedro Juan Digital 

(www.pedrojuandigital.com). A escolha dos veículos se deve ao fato de constituírem os 

dois maiores sites com volumes noticiosos das cidades gêmeas
4
 acima citadas. Além disso, 

a participação do autor principal deste artigo no projeto Segurança Pública nas Fronteiras, 

desenvolvido pelo Centro de Análise e Difusão do Espaço Fronteiriço (CADEF), em 

parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), do Ministério da 

                                                 
1 Trabalho apresentado na Divisão Temática Jornalismo, da Intercom Júnior – X  Jornada de Iniciação Científica em 
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2 Estudante de Graduação do 5º. semestre do Curso de Jornalismo da UFMS. Participou do projeto Segurança Pública nas 

Fronteiras, desenvolvido pelo Centro de Análise e Difusão do Espaço Fronteiriço (CADEF), em parceria com a Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (SENASP) e com o Núcleo de Estudos da Criminalidade e Violência Urbana (NECVU), 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). E-mail: patrickalif@hotmail.com. 
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4 Apenas o canteiro central de uma avenida separa as duas cidades, daí a nomenclatura. 
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Justiça, e com o Núcleo de Estudos da Criminalidade e Violência Urbana (NECVU), da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), contribuiu para o aprimoramento do 

trabalho de coleta de dados.  

O objetivo do estudo é analisar ambos os sites e desconstruir alguns preceitos éticos 

característicos dos dois países, bem como os aspectos redacionais e as intencionalidades na 

transmissão das mensagens embasadas no tema criminalidade. Do ponto de vista 

metodológico, o estudo se baseia na análise de enquadramento noticioso proposta por 

Mauro Porto (2002).  

Para Porto (2002, p.11), “enquadramentos noticiosos são padrões de apresentação, 

seleção, ênfase utilizados por jornalistas para organizar seus relatos”. Numa nomenclatura 

eminentemente jornalística, trata-se do “ângulo da notícia”, o ponto de vista adotado pelo 

texto noticioso que destaca certos elementos de uma realidade em detrimento de outros. Pan 

e Kosicki, citados pelo autor, explicam que o processo de enquadramento não é uma via de 

mão única através da qual as elites manipulam o público. Isto é, enquadramentos não se 

referem apenas a processos de manipulação, mas são parte de qualquer processo 

comunicativo, uma forma inevitável através da qual atores fazem sentido de suas 

experiências. 

Por meio desse vértice analítico, pode-se distinguir algumas das principais 

características da abordagem noticiosa fronteiriça entre Brasil e Paraguai, especialmente 

daqueles aspectos relacionados a padrões éticos. Nesse sentido, faz-se pertinente destacar 

que o Brasil possui um código de ética para jornalistas atualizado em 2007, enquanto o 

Paraguai ainda não possui documento similar. Por conseguinte, algumas análises serão 

baseadas no Código de Ética Internacional dos Jornalistas. O estudo também visa 

descontruir a partir de um viés crítico os conceitos de objetividade e a imparcialidade na 

atividade jornalística. 

Como recorte empírico, foram selecionados para a análise as veiculações ocorridas 

entre os dias 16 e 31 de dezembro de 2013. A escolha do período se deu pela necessidade 

de delimitação metodológica de um corpus representativo. As notícias relacionadas à 

criminalidade no site Pedro Juan Digital foram encontradas nas editorias Narcotrafico e 

Locales; no Conesul News, o tema foi recorrente nas editorias Polícia e Cidade. 
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Fotografias destacadas nas matérias  

O site jornalístico paraguaio Pedro Juan Digital inseriu fotos em todas as matérias 

que envolveram o tema criminalidade no período entre 16 e 31 de dezembro de 2013. 

Todavia, das 34 matérias relacionadas ao assunto nesse espaço de tempo, apenas 12 

apresentaram imagens que representavam o fato noticiado a partir de uma relação de 

verossimilhança. As demais serviram apenas como contexto ilustrativo. Por seu turno, o 

Conesul News inseriu no mesmo período 21 matérias a respeito da criminalidade na região, 

com apenas sete delas acompanhadas de imagens fotográficas. No caso do site brasileiro, 

todas as fotografias apresentaram relação de verossimilhança com os acontecimentos 

noticiados. 

Para efeitos de exemplificação, a matéria “Hallan 16 Kilos de marihuana en la vía 

pública”, publicada no dia 24 de dezembro de 2013 pelo site Pedro Juan Digital, destaca o 

trabalho de determinada equipe policial paraguaia que executou uma apreensão de drogas 

em via pública da cidade de Pedro Juan Caballero. O enquadramento noticioso adotado leva 

à suposição de que o site jornalístico possui a manifesta intenção de promover 

nominalmente a equipe policial que realizou a operação. Em que pese a caracterização do 

crime, trata-se, numa perspectiva contextual – isto é, em vista de outras operações policiais 

noticiadas na localidade (inserida numa região caracterizada por altos índices de 

criminalidade relacionados ao tráfico de drogas e armas) – de uma ação relativamente 

amena da polícia local, uma vez que resume-se à apreensão da droga numa via pública do 

município. 

Entretanto, uma fotografia dos policiais responsáveis pela operação é inserida logo 

abaixo do título, destacando-se nominalmente a equipe. No segundo parágrafo do texto, a 

equipe tem novo destaque, circunstância na qual são inseridos os nomes do chefe da 

operação e de seus comandados. Se a suposição de promoção nominal da equipe se faz 

verdadeira, fere-se o princípio IV do Código Internacional de Ética dos Jornalistas, onde se 

diz: “a integridade da profissão não permite ao jornalista aceitar qualquer forma de (...) 

promoção de qualquer interesse privado, ao contrário do bem-estar geral”. Embora a classe 

profissional dos jornalistas paraguaios não possua um código de ética institucionalizado, 

supõe-se, no contexto deste trabalho, que a categoria deve obedecer ao Código 

Internacional de Ética dos Jornalistas, aprovado no ano de 1983. 

Na matéria “Sicarios dan de baja a asaltante que actuaba en la frontera”, publicada 

pelo Pedro Juan Digital em 20 de dezembro de 2013, destacam-se duas fotografias de uma 
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pessoa assassinada. Há a tentativa de descaracterização do rosto da pessoa a partir de um 

recurso visual, contudo entende-se que ainda se faz possível a identificação da vítima pelas 

fontes da matéria e pelos leitores, podendo-se levar ao constrangimento dessas partes.  

 

Figura 1 – Imagem de pessoa assinada publicada pelo portal Pedro Juan Digital 

 

(Fonte: Pedro Juan Digital, 20/12/2013) 

 

A mesma situação se repete em mais duas matérias do site paraguaio no período 

analisado: “Indígena se quita la vida en la Colonia Itá Jeguaká”, publicada em 18 de 

dezembro de 2013, e “Hallan cuerpo calcinado en Portera Ortiz”, veiculada em 25 de 

dezembro de 2013. Na primeira matéria, existem duas fotografias de um indígena enforcado 

e com o rosto descaracterizado por recursos visuais.  

 

Figura 2 – Imagem de indígena enfocado publicada pelo Pedro Juan Digital 

 

(Fonte: Pedro Juan Digital, 18/12/2013) 
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Na segunda matéria, o rosto da vítima também encontra-se embaçado, mas a imagem 

do corpo carbonizado é nítida. Ainda nessa matéria, existe um convite para os leitores 

visualizarem a cena, com uma chamada acima da imagem: “Vea las impactantes 

imágenes”.  

 

Figura 3 – Imagem de corpo carbonizado publicada pelo site Pedro Juan Digital 

 

(Fonte: Pedro Juan Digital, 25/12/2013) 

 

Compreende-se, a partir de um ponto de vista do fotojornalismo, que a ausência de 

institucionalização de um código de ética para jornalistas no Paraguai concede margem para 

que as circunstâncias acima descritas ocorram com uma frequência acima da média em 

relação a veículos similares no Brasil. No site Conesul News, localizado do lado brasileiro 

da fronteira, por exemplo, embora assuntos semelhantes sejam temas de pautas, não foi 

encontrada no período estudado nenhuma fotografia em caráter similar ou que pudesse 

expor, numa ótica sensacionalista, as vítimas dos crimes.  

 

Aspectos redacionais dos sites e dilemas do jornalismo fronteiriço 

Duas matérias do site Pedro Juan Digital e uma matéria do Conesul News emitem 

claramente juízos de valor em relação aos crimes relatados. Conceitualmente, as expressões 
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de juízo de valor fogem das características do gênero jornalístico informativo (MARQUES 

DE MELO, 2010) no qual os sites pesquisados supostamente se propõem a enquadrar. 

As matérias “El temible Emiliano R. Giménez seguirá recluido en la Cárcel 

Regional”, veiculada em 16 de dezembro de 2013, e “Clan Acevedo supuestamente 

planeaban incriminar al actual Gobernador de Amambay en homicidio de periodista”, 

publicada em 31 de dezembro de 2013, ambas de produção do site paraguaio Pedro Juan 

Digital, valem-se de expressões que redundam em juízos de valor. Para efeitos de 

visualização, a primeira matéria apresenta logo no título o termo “temible”, além de citar 

no último parágrafo o termo “terrible”, colocando-se sob uma espécie de judice noticioso o 

indivíduo em questão. A segunda matéria, por seu turno, vale-se de juízo de valor em seu 

lead, ocasião na qual se refere a “uma pessoa com macabras intenções”. 

De sua parte, o site Conesul News veicula no dia 24 de dezembro de 2013 a matéria 

“Imprudência de motorista expõe pessoas a risco”, texto no qual apresenta em seu último 

parágrafo palavras que indicam juízo de valor não comuns ao universo do jornalismo 

informativo – tais como “infelicidade” e “inconsequência”. Sob o prisma da técnica dessa 

modalidade jornalística (FOLHA DE S. PAULO, 2001), algumas matérias do Conesul 

News ainda apresentam equívocos redacionais básicos (gramaticais e ortográficos), além de 

incongruências relativas às concepções de clareza, harmonia e coesão do texto.  

Faz-se necessário enfatizar, no entanto, que parte significativa dessas matérias foi 

assinada pelo mesmo redator, o que expõe outro aspecto característico da imprensa 

fronteiriça na região de Mato Grosso do Sul: a carência de estrutura e de profissionais 

qualificados com formação acadêmica típica de volumosa parcela da imprensa das regiões 

distantes dos grandes centros urbanos do país (BUENO, 2013). Tal peculiaridade também 

se mostra evidente no fato de o veículo mostrar-se limitado às informações repassadas por 

outros veículos jornalísticos ou assessorias de comunicação de órgãos oficiais.  

Finalmente, nota-se que tanto o Conesul News, de Ponta Porã, quanto o Pedro Juan 

Digital, de Pedro Juan Caballero, não costumam utilizar citações de fontes em suas matérias 

– o que, novamente a partir de um prisma da técnica do jornalismo informativo, determina 

que o texto noticioso estruture-se demasiadamente no discurso indireto e, por conseguinte, 

comprometa a credibilidade da narração jornalística. 

Além disso, as fronteiras brasileiras constituem, via de regra, áreas nas quais os 

jornalistas trabalham em constante perigo. Em 2012, a título de exemplificação, um 

jornalista de destaque regional foi assassinado na região de Ponta Porã justamente por expor 
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alguns dos problemas locais relacionados à criminalidade. Esse tipo de situação pode 

influenciar diretamente na transmissão de mensagens, seja qual for o veículo de 

comunicação em questão.  

Para Jorge Pedro Sousa (2005), as notícias apresentam sempre a característica de 

quem as produz, mas são influenciadas por outras pessoas ou situações. Isto é, as notícias 

são fruto da interação individual e das demais ações (organizacionais, ideológicas, sociais, 

do meio físico, histórico e tecnológico). Nelson Traquina (2008), por sua vez, argumenta 

que os jornalistas precisam lidar correntemente com determinadas barreiras 

conceitualmente denominadas gates para que consigam publicar seu conteúdo com 

veracidade – ou seja, muitas vezes a seleção do material noticioso escapa à mera 

intencionalidade do jornalista. 

  

A teoria do gatekeeper avança igualmente uma concepção bem 

limitada do trabalho jornalístico, sendo uma teoria que se baseia no 

conceito de “seleção”, minimizando outras dimensões importantes do 

processo de produção das notícias, uma visão limitada do processo de 

produção das notícias. (TRAQUINA, 2008, p. 151). 

 

Nesse cenário, o jornalista de fronteira precisa saber lidar com muitos gates, 

principalmente nas notícias que remetem à criminalidade. Entende-se, assim, que os dois 

sites possuem a preocupação explícita de apresentar apenas as inicias dos criminosos, o que 

pode evitar eventuais represálias ou ameaças do crime organizado. Todavia, um paradoxo 

se configura nas ocasiões em que ambos os sites optam por divulgar os endereços dos 

criminosos.  

 

Um caso à parte: os boletins policiais do site Pedro Juan Digital 

Entre os dias 16 de dezembro de 2013 e 31 de dezembro de 2013, o site Pedro Juan 

Digital divulgou em praticamente todas as datas
5
 uma seção de boletim policial com 

ocorrências do município e da região. As ocorrências ocorreram, na maioria das vezes, na 

véspera da divulgação. Tal seção é denominada Resumen de novedades policiales en el 

Amambay e recai em alguns entraves quando analisada sob a ótica das premissas 

redacionais do gênero jornalístico informativo (MARQUES DE MELO, 2010) e do 

ciberjornalismo (PALÁCIOS, 2011). 

                                                 
5
 Com exceção do dia 20 de dezembro de 2013. 
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Na prática, verifica-se que a linguagem da coluna não é adaptada à linguagem 

jornalística e mantém-se em forma de relatório policial. Ademais, os nomes de vítimas e 

acusados geralmente são sinalizados em caixa alta, conforme demonstra o quadro abaixo 

com os tipos de ocorrência de cada uma das datas pesquisadas:  

 

Quadro 1 – Síntese das seções policiais do site jornalístico Pedro Juan Digital entre 

16/12/2013 e 31/12/2013 

 
Data Título da seção Espaço 

destinado 

Descrição 

16/12/2013 Resumen de novedades policiales 

en el Amambay 16/12 

1 foto e 9 

páginas 

Os destaques da data são porte de arma de 

fogo, individuo sem licença para dirigir, 

apreensão de pessoas e recuperação de 

motocicletas, localização de motocicletas 

abandonadas, apreensão de pessoa 

embriagada, apreensão de veículo de 

duvidosa procedência, motocicleta sem 

documento, disparo acidental de arma de 

fogo e roubo de propriedade. 

17/12/2013 Resumen de novedades policiales 

en el Amambay 17/12 

1 foto e 5 

páginas 

Os destaques são apreensão de pessoas e 

recuperação de motocicletas, motocicletas 

abandonadas localizadas, pessoas sem 

carteira de habilitação, captura de foragido e 

violência familiar. 

18/12/2013 Resumen de novedades policiales 

en el Amambay 18/12 

1 foto e 8 

páginas 

 

Os destaques são tentativa de roubo, 

apreensão de pessoas e recuperação de 

motocicletas, suspeita de suicídio, furto de 

residência, captura de foragidos, suspeita de 

aborto, apreensão por transgressão a lei, 

motocicleta abandonada, pessoas sem 

carteira de habilitação e destruição e 

incineração de plantação de maconha. 

19/12/2013 Resumen de novedades policiales 

en el Amambay 19/12 

1 foto e 9 

páginas 

Os destaques são ameaça de morte, pessoa 

sem carteira de habilitação, roubo de 

veículo, incineração de maconha, capturas 

de foragidos, localização de veículos 

abandonados, pessoa desaparecida, roubo de 

motocicleta, assalto a um salão comercial e 

roubo de residência. 

20/12/2013 Resumen de novedades policiales 

en el Amambay 20/12 

1 foto e 5 

páginas 

Os destaques são a captura de foragidos, o 

disparo acidental de arma do fogo, pessoas 

sem licença para conducir, motocicleta 

abandonada, roubos de casa, pessoa 

desaparecida e motocicleta presa pelo fato 

da pessoa não ter licença para conduzir 

22/12/2013 Resumen de novedades policiales 

en el Amambay 22/12 

1 foto e 5 

páginas 

Os destaques para esse dia são: lesão por 

arma de fogo, violência doméstica, captura 

de foragido, roubo de residência, assalto 

portando arma de fogo, pessoas dirigindo 

sem licença para conduzir e sem 

documentação de motocicleta 

23/12/2013 Resumen de novedades policiales 

en el Amambay 23/12 

1 foto e 5 

páginas 

Os destaques do dia são prisões de pessoas 

sem documentos, sem licença para dirigir, 

lesão corporal, pessoa portando armas e 

tentativa de roubo. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Foz do Iguaçu – 2 a 5/9/2014 

 
 

 9 

24/12/2013 Resumen de novedades policiales 

en el Amambay 24/12 

1 foto e 2 

páginas 

Os destaques desse dia são para a prisão de 

uma pessoa brasileira que não tinha licença 

para dirigir, roubos de residência, roubo de 

motocicleta e localização de motocicletas 

abandonadas. 

25/12/2013 Resumen de novedades policiales 

en el Amambay 25/12 

1 foto e 6 

páginas 

Os destaques da data são: suspeita de 

homicídio, prisão de maconha, apreensão de 

pessoa e recuperação de motocicleta, uma 

tentativa de suicídio onde a pessoa tomou 

veneno, prisão de foragido, prisão de pessoa 

por roubo de residência e motocicleta sem 

placa. 

26/12/2013 Resumen de novedades policiales 

en el Amambay 26/12 

1 foto e 3 

páginas 

Os destaques desse dia são: violência 

doméstica, apreensão de pessoa e 

recuperação de arma de fogo e apreensão de 

motorista que dirigia um veículo sem placa. 

27/12/2013 Resumen de novedades policiales 

en el Amambay 27/12 

1 foto e 4 

páginas 

Os destaques desse dia são a prisão de um 

individuo que estava foragido,  tentativa de 

homicídio, dois roubos de casa e dois casos 

de abuso sexual. 

28/12/2013 Resumen de novedades policiales 

en el Amambay 28/12 

1 foto e 3 

páginas 

Os destaques da data são: tentativa de roubo, 

crime contra a integridade física, pessoas 

sem habilitação, roubo de carteira e roubo de 

motocicleta. 

29/12/2013 Resumen de novedades policiales 

en el Amambay  29/12 

1 foto e 3 

páginas. 

Os destaques desse dia são roubos de 

residências, apreensão de pessoas sem 

documentação que ocasionaram acidentes, 

motocicleta abandonada e tentativa de 

homicídio. 

30/12/2013 Resumen de novedades policiales 

en el Amambay 30/12 

1 foto e 8 

páginas 

Os destaques da data são os roubos de casa, 

roubos e recuperação de motocicletas, um 

assassinato de indígena por outro indígena e 

um ato de agressão. 

 

31/12/2013 Resumen de novedades policiales 

en el Amambay 31/12 

1 foto; 2 

páginas 

No dia 31, o destaque é para um indígena 

que morreu no hospital na antevéspera. 

Segundo as informações divulgadas, o 

mesmo não possuía documento de 

identidade e pertencia à comunidade  

indígena de Jaguati. As principais 

informações da notícia são destacadas em 

caixa alta, como por exemplo, os nomes das 

pessoas envolvidas. 

 

(Fonte: quadro elaborado pelos autores para a finalidade deste trabalho a partir de informações coletadas no 

site jornalístico Pedro Juan Digital) 

 

Considerações finais 

Embora não integre os propósitos deste trabalho o esgotamento da complexidade da 

temática estudada, faz-se possível por meio da análise a identificação de algumas das 

principais dificuldades de desenvolvimento da atividade jornalística em veículos de 

comunicação da fronteira Brasil-Paraguai na região de Mato Grosso do Sul. Além de sofrer 

com questões estruturais e com a escassez de mão-de-obra típicos da imprensa interiorana 
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brasileira (BUENO, 2013), os veículos de comunicação fronteiriços contam muitas vezes 

com profissionais que possuem uma precária formação de ensino formal, uma vez que 

parcela significativa das equipes não possui ensino superior na área de atuação. Do ponto de 

vista das inferências da pesquisa, tal caracterização pode ser constatada a partir do 

desrespeito a algumas das regras mais elementares das técnicas de redação noticiosa do 

gênero jornalístico informativo (MARQUES DE MELO, 2010; FOLHA DE S. PAULO, 

2001). É preciso também ressaltar que, devido à questão do idioma, essa constatação é 

identificada com mais clareza no veículo brasileiro Conesul News. 

Mesmo que hipoteticamente, sugere-se também que ocorra na região pesquisada a 

existência de comunicadores remunerados para divulgar informações sem fidedignidade, 

construindo discursos de promoção pessoal, não raramente de forma superficial ou 

espetacularizada. Os limites metodológicos desta pesquisa não permitem que tal hipótese 

seja explorada – e esgotada – de modo empiricamente verificável. 

Com base nessas análises, constata-se que a fronteira é um local com um grau de 

dificuldade acentuado para o exercício da atividade jornalística. 

 

Fazer jornalismo nesse local é um grande desafio, primeiro, porque o 

jornalista é também um sujeito envolvido na relação complexa que é a 

fronteira e, segundo, porque ele deveria ter o conhecimento de um 

jornalista internacional e a proteção de um comunicador de rede 

nacional, entretanto, a realidade do veículo em que atua é a dos meios 

de comunicação interioranos (PEREIRA, 2013, p. 6). 

 

Contudo, a experiência empírica de trabalho no projeto Segurança Pública nas 

Fronteiras, desenvolvido pelo Centro de Análise e Difusão do Espaço Fronteiriço 

(CADEF), em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), e com 

o Núcleo de Estudos da Criminalidade e Violência Urbana (NECVU), da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), leva à inferência de que a conduta ética na perspectiva 

dos códigos jornalísticos é difícil de ser atingida na região. O modo como portal Pedro 

Juan Digital utiliza seu conteúdo fotográfico é um exemplo desse aspecto na região.  

Sugere-se que isso aconteça pois, na localidade, Brasil e Paraguai são países 

separados apenas por uma via urbana, mas muito distantes no que compete a padronização 

da legislação. Ainda que camuflado em nuances muitas vezes não significativas, é 

empiricamente verificável um maior rigor com as questões éticas presentes no Código 

Internacional de Ética dos Jornalistas nas coberturas noticiosas do site Conesul News. 
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Por fim, nos aspectos temáticos, infere-se que os jornalistas da região fronteiriça entre 

Ponta Porã e Pedro Juan Caballero acabam infelizmente presos a discursos superficiais a 

respeito da criminalidade, abreviando – ou mesmo não desenvolvendo – a tarefa de 

verticalização da pesquisa jornalística e o desenvolvimento da devida contextualização para 

os acontecimentos noticiados. Considera-se como uma das hipóteses para a propagação 

dessa característica nos sites analisados o próprio receio imposto pelo clima de violência na 

região – embora seja preciso também sublinhar que, muitas vezes, a propagação desse clima 

ocorra de forma estereotipada pelos veículos de comunicação de centros urbanos 

economicamente mais desenvolvidos. Ainda assim, entende-se que o poderio do 

narcotráfico consolida-se como um obstáculo– um gate adicional – para os comunicadores 

da região.  
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