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Resumo 

 

Considerando o papel dos veículos legislativos, a história das mídias da Câmara dos Deputados e 

o conceito de critérios de noticiabilidade, esta monografia analisa como foi a cobertura das 

manifestações ocorridas em diversas cidades brasileiras, em junho de 2013, pela Agência Câmara 

de Notícias. O trabalho busca as motivações pelas quais a imprensa institucional de uma das 

casas do parlamento brasileiro acompanhou e publicou notícias sobre protestos com destaque na 

grande mídia nacional e internacional. Ao longo de capítulos que buscam resgatar a história dos 

acontecimentos e interpretar as notícias publicadas pelo veículo em questão, a análise traz como 

conclusão o que é notícia para a Agência Câmara de Notícias e em que momento os fatos 

externos ao funcionamento do parlamento brasileiro passaram a fazer parte da agenda 

institucional da Câmara dos Deputados. 

 

Palavras-Chave: Agência Câmara de Notícias; Câmara dos Deputados; manifestações, veículos 

legislativos. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A história do Brasil foi marcada, no ano de 2013, por uma onda de manifestações de rua 

que levou milhões de brasileiros e brasileiras a saírem de suas casas para protestar contra as mais 

diversas causas. Transporte, saúde, educação e o fim da corrupção foram algumas das 

solicitações apresentadas pela sociedade ao poder público. O ápice desses protestos se deu no 

mês de junho, quando a realização quase diária de manifestações tomou conta de centenas de 

cidades brasileiras. Divididas em três fases, as jornadas de junho foram marcadas, inicialmente, 

pelo confronto entre manifestantes e policiais. Aos poucos, a população passou a ver o resultado 

das suas demandas sendo atendidas pelas autoridades públicas e, por fim, o movimento perdeu 

força.  

 

Quando pensamos nas manifestações que aconteceram em 2013, evocamos antes 

de tudo sua concretude – a maneira como “coisas” aconteceram e afetaram o 

ambiente à nossa volta. Nós vimos multidões nas ruas, em grandes e pequenas 

cidades do país; a mídia produziu e circulou imagens impactantes, que podem 

ser revistas. Soubemos da intervenção de forças policiais e de enfrentamentos 

(ou a presenciamos); ações violentas foram realizadas, como a destruição de 

edificações, prisões, espancamentos. Vimos imagens de um público 

diferenciado, com a predominância e protagonismo dos jovens. Uma pauta 

plural abarcou as mais diferentes palavras de ordens, faixas, evocações 

(FRANÇA e BERNARDES, 2016, pg. 11 – 12). 

 

Como não poderia deixar de ser, a mídia comercial acompanhou e noticiou diariamente a 

evolução dos acontecimentos. Mas, em um dado momento, não foram só os veículos da grande 

imprensa que acompanhavam as manifestações. O assunto chegou ao Congresso Nacional e, 

dessa forma, os veículos legislativos passaram a acompanhar e noticiar o tema.  

Esse é, portanto, o foco da análise deste trabalho, que tem como objetivo analisar a 

cobertura das manifestações de 2013 pelo veículo legislativo Agência Câmara de Notícias. Para 

tanto, é discutido o papel dos veículos legislativos de comunicação e avaliado como cobre e o que 

cobre o meio de comunicação em questão. Busca-se identificar as motivações das matérias 

publicadas, bem como analisar o conteúdo das publicações no período estipulado. 
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Objeto deste estudo, a Agência Câmara de Notícias tem como missão, segundo o Portal 

da Câmara dos Deputados, informar todos os segmentos da população sobre as atividades 

legislativas, enfatizando o noticiário em tempo real, com credibilidade, autonomia, ética e 

isenção, contribuindo para a transparência da instituição. O veículo, voltado para o interesse 

público, tem como desafio levar à população informações relevantes e inserir no cotidiano da 

sociedade os debates ocorridos no parlamento. 

Dessa forma, esta pesquisa se faz necessária para traçar um perfil das matérias publicadas 

pela Agência Câmara de Notícias ao longo das manifestações de junho de 2013. A análise 

abrange quais foram os pontos publicados pelo veículo de comunicação e qual foi a linha 

editorial seguida para a publicação das notícias. Essa linha de raciocínio compreende ainda o 

estudo do papel das mídias legislativas, com foco nos meios de comunicação da Câmara dos 

Deputados. Com base na cobertura analisada, algumas perguntas poderão ser aqui respondidas: a 

Câmara dos Deputados noticia temas de grande relevância para a sociedade brasileira ou somente 

quando esses deixam de ser um acontecimento externo e passam a fazer parte da agenda do 

parlamento? É papel da mídia legislativa noticiar tais assuntos ou a comunicação da Câmara dos 

Deputados é voltada apenas para notícias institucionais?  

Cabe questionar ainda se as pautas levantadas pela população brasileira nas manifestações 

sociais de 2013 efetivamente tornaram-se temas para a cobertura da mídia legislativa da Câmara 

dos Deputados. Consequentemente, cabe avaliar como foi a abordagem e a noticiabilidade dessas 

pautas sociais pela Agência Câmara de Notícias. 

Ao analisar essa cobertura, a pesquisa traça um perfil das funções dos veículos 

legislativos. Para autores como Bernardes e Barros (2010b), esses veículos teriam como objetivo 

aproximar o parlamento da sociedade e seriam “instrumento auxiliar no processo de construção 

da efetiva participação popular na política” (BERNARDES e BARROS, 2010b, pg. 164). Ainda 

seguindo o raciocínio dos autores, a transparência proporcionada por veículos legislativos – a 

qual envolve não só as funções e o funcionamento da Câmara dos Deputados, no caso aqui em 

questão, como também a maior visibilidade do trabalho parlamentar – busca gerar, na sociedade, 

a justificativa para os gastos mantenedores da instituição, a legitimidade social e a visibilidade e 

conexão com as bases eleitorais. Bernardes e Barros (2010b) partem do pressuposto de que, se a 

manutenção de um regime democrático é condicionada à legitimidade, o papel das mídias 
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legislativas seria o de contribuir para a construção da confiança institucional. Em tempos atuais, 

em que 68,6% dos brasileiros têm pouca ou nenhuma confiança no Congresso Nacional1, faz-se 

necessária a busca pelo aumento da legitimidade das instituições sociais e políticas do Brasil.  

 

A confiança dos cidadãos nas instituições de seus países ou comunidades é um 

aspecto essencial para a legitimidade do regime político e, portanto, para a 

estabilidade do sistema social (...). A compreensão dos processos políticos e do 

funcionamento das instituições democráticas é essencial para a confiança dos 

cidadãos nessas instituições (BERNARDES e BARROS, 2010b, p.169). 

 

É plausível afirmar, por ora, que os veículos legislativos buscam a promoção da 

legitimidade das casas legislativas ao passo em que fornecem para a sociedade informações 

essenciais acerca do funcionamento e dos trabalhos realizados pelo Congresso Nacional. 

Ao analisar o contexto das manifestações ocorridas em diversas cidades brasileiras, em 

junho de 2013, cabe abordar ainda a possibilidade de divergência entre a opinião pública e as 

preferências políticas postas em prática nas eleições. Para Rodrigues (2011), “há uma diferença 

entre a expressão de uma vontade superior do povo, o qual elege seu representante, e uma 

vontade inferior, que se manifesta na rua, na porta do parlamento” (RODRIGUES, 2011, pg. 28). 

Dessa forma, é possível afirmar que, ainda que pareça contraditório, cabe ao povo que manifesta 

suas vontades em relação à eleição de seus representantes, manifestar-se quando houver o 

descontentamento em relação ao poder público. 

Busca-se aqui, portanto, relacionar a voz das ruas com as informações noticiadas pela 

mídia legislativa. Tal julgamento compreende a análise das matérias publicadas pela Agência 

Câmara de Notícias sobre o tema, no período delimitado por esta pesquisadora. Para tanto, é 

necessária ainda a análise da linha editorial do veículo em questão. Ao serem analisados os 

critérios de noticiabilidade do veículo, é possível entender se temas como as manifestações de 

2013, tidas como um assunto de repercussão nacional, motivam publicações pela mídia 

legislativa em análise. 

Este estudo abrange dois eixos de pesquisa em comunicação, quais sejam: os estudos 

sobre os emissores e a análise de conteúdos e mensagens. O primeiro ponto trata dos valores-

                                                 
1 Fonte: Latinobarômetro, 2013. 
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notícia, dos critérios de noticiabilidade e de seleção de notícias das publicações da Agência 

Câmara sobre o tema aqui delimitado. No segundo ponto, é feita a análise do conteúdo sobre a 

cobertura do tema em questão, ou seja, as manifestações de 2013.  

O trabalho faz o levantamento bibliográfico sobre seleção de notícias; valores-notícia e 

lógica de noticiabilidade e o papel dos veículos legislativos. Foram coletados ainda dados no 

portal da Câmara dos Deputados2, quais sejam: matérias publicadas pelo veículo Agência 

Câmara, no mês de junho de 2013, sobre o tema deste estudo. Após a coleta, foi analisado o 

conteúdo das matérias publicadas, buscando relacionar as publicações com o referencial teórico 

obtido com o levantamento bibliográfico. 

Para compreender e analisar como foi feita essa cobertura, esse estudo tem início com a 

análise da realização das manifestações. No capítulo 1, é feito um resgate histórico dos 

acontecimentos de 2013 desde a onda de protestos ao redor do mundo até a chegada às jornadas 

de junho, no Brasil. São ressaltadas as possíveis causas da insatisfação da sociedade brasileira 

bem como as características dos protestos: pautas, organização, público alvo e resultados.  

Em seguida, o capítulo 2 busca referências na literatura para analisar as causas e 

motivações para a existência de veículos legislativos. Com foco na mídia legislativa da Câmara 

dos Deputados, o capítulo trata da estrutura da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da 

instituição, priorizando o papel e os objetivos da Agência Câmara de Notícias. São analisados os 

critérios de noticiabilidade do veículo, buscando compreender como é feito o processo de seleção 

do que é e do que não é notícia para o veículo de comunicação em questão.  

O capítulo 3 volta-se para a análise propriamente dita das notícias publicadas pela 

Agência Câmara de Notícias sobre o tema escolhido no período delimitado pela pesquisadora. As 

matérias resultantes dos parâmetros estabelecidos são classificadas de acordo com uma tabela de 

classificação e os resultados são descritos e analisados ao longo da terceira etapa deste estudo.  

O quarto e último capítulo traz uma visão interna do funcionamento da Agência Câmara 

de Notícias. Por meio de entrevistas com o então editor-chefe do veículo e com um dos editores 

que trabalhou no local durante a cobertura das manifestações de 2013, busquei identificar uma 

visão interna do meio de comunicação. Assim, é possível comparar se o trabalho da Agência 

Câmara de Notícias é realizado de acordo com os parâmetros identificados na literatura. 

                                                 
2 Os dados foram coletados ao longo dos meses de outubro e novembro de 2016. 
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Por fim, na conclusão, busca-se identificar a correlação dos critérios de noticiabilidade 

dos veículos legislativos percebidos na literatura com os resultados obtidos por meio da análise 

das notícias e das entrevistas realizadas com os profissionais da Agência Câmara de Notícias. A 

parte final deste trabalho compreende o papel dos veículos legislativos e relaciona a cobertura das 

manifestações de 2013 com o papel desempenhado pelo veículo de comunicação escolhido como 

objeto deste estudo, qual seja a Agência Câmara de Notícias. 
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1 AS MANIFESTAÇÕES DE 2013 

 

 

Em junho de 2013, cidades brasileiras tiveram as ruas tomadas por manifestantes. Com 

motivos e demandas diversas, a sociedade mostrava a insatisfação com a classe política e com os 

rumos que o país tomava.  

 

Causas específicas foram apontadas no caso brasileiro: se até 2012 parecia que 

tudo ia mais ou menos bem, 2013 descortina uma realidade problemática, em 

que se destacam as precariedades da vida urbana, o descrédito dos políticos e da 

política institucional, os limites da ascensão social e o estreitamento dos projetos 

de vida. De repente a sociedade, e principalmente sua juventude, se deram conta 

de sua insatisfação com a democracia representativa, com a falta de participação 

política; com a ausência de utopias e com o vazio deixado pela falta de grandes 

projetos. Algumas questões ganharam sentido de urgência naquele momento: 

que tipo de intervenção estamos tendo não apenas na construção de nosso 

presente, mas sobretudo na configuração de nosso futuro? Estamos caminhando 

para onde? Qual é o horizonte que nos espera? (FRANÇA e BERNARDES, 

2016, pg. 13). 

 

Convém lembrar que, nos anos anteriores e seguintes às manifestações brasileiras de 

2013, o mundo vivenciou episódios de protestos em diversos países. Conhecidos mundialmente 

como Primavera Árabe, os levantes populares realizados nos anos de 2010 e 2011 mudaram os 

rumos da política no Oriente Médio e em países do norte da África. Da mesma forma, a 

insatisfação popular espanhola demonstrada por movimentos como o dos Indignados, em 2011, 

deu origem ao partido político espanhol Podemos, fundado no ano de 2014. Em 2013, foi a vez 

de o Brasil ver a sua população ir às ruas protestar e pedir providências ao Poder Público. 

 

As jornadas de junho de 2013 evidenciaram descontentamento da população 

brasileira com as instituições e os partidos políticos. Na Espanha, movimento 

semelhante, o do 15-M ou dos Indignados de 2011, culminou três anos depois 

com a criação do Podemos, partido fenômeno que, com apenas dois meses de 

vida, conquistou cinco cadeiras no Parlamento Europeu e obteve 1.245.948 

milhão de votos. Ao identificar a insatisfação com a corrupção, com a 

polarização partidária e com os efeitos devastadores da crise econômica, o 

Podemos se consolidou como a terceira maior força política no país e já inspira 

grupos e movimentos sociais que enxergam no Brasil os mesmos elementos para 

tentar emplacar uma nova forma de fazer política (NOVAES, 2014). 
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O início das manifestações foi marcado por particularidades na história dos protestos de 

rua brasileiros: em 2013, as convocações eram feitas de forma online, por meio das redes sociais. 

As primeiras investidas da sociedade foram marcadas pela ausência da cobertura massiva da 

mídia, pela repressão policial e pelo vandalismo. Mas, com o avanço das manifestações, o 

assunto passou a fazer parte da agenda nacional e parte das demandas da população passou a ser 

atendida pela classe política brasileira. Cabe destacar que, apesar do avanço positivo de algumas 

das solicitações da sociedade, houve demandas que não obtiveram a resposta desejada pelos 

manifestantes, tais como a gratuidade dos transportes públicos e o plebiscito da reforma política. 

Os protestos que tomaram conta das cidades brasileiras não possuíam identidade de 

classe ou de faixa etária. A população se fez presente nas ruas, de forma que, nas palavras de 

França e Bernardes, “observou-se a diversidade intergeracional dos manifestantes, com 

predominância juvenil; um viés interclassista e interétnico” (FRANÇA e BERNARDES, 2016, 

pg. 13).  

A ausência de partidarismo político também se fez presente nas manifestações e, por 

diversas vezes, os protestos tomaram características antipartidárias e foram marcados pelo 

repúdio aos partidos políticos, quaisquer que fossem. Aqueles que buscaram dar às manifestações 

algum tipo de tom partidário foram criticados, assim como foram reprimidas as participações de 

políticos. 

Público variado, abrangência nacional e descrença política. Mas, afinal, o que aconteceu 

em 2013?  

 

 

1.1 Resgate histórico 

 

 

As manifestações de junho de 2013 podem ser divididas em três fases, cada uma com 

aproximadamente uma semana de duração (SINGER, 2013, pg. 24). O ponto de partida 

aconteceu na cidade de São Paulo, no dia 06 de junho daquele ano3. Motivado pelo aumento da 

                                                 
3 Muito embora alguns autores defendam que a realização de protestos anteriores pelo transporte público, naquele 

mesmo ano, em cidades brasileiras como Porto Alegre, Natal e Goiânia, tenham contribuído e incentivado os 

levantes populares do mês de junho. 
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tarifa de ônibus – que teve o valor reajustado em vinte centavos de real e passou a custar R$ 3,20 

– o protesto foi organizado e liderado pelo Movimento Passe Livre (MPL). Notícias da grande 

mídia avaliaram, à época, que duas mil pessoas foram às ruas com o objetivo de impedir o 

aumento da tarifa e, posteriormente, alcançar a tarifa zero para o transporte público na cidade.  

 

Aqueles que se dedicam a analisar a dinâmica histórica das explosões sociais nas 

periferias das grandes metrópoles brasileiras conhecem o potencial mobilizador 

do transporte coletivo. Afinal, se os reajustes dos preços dos alimentos, dos 

aluguéis e dos serviços, por exemplo, acontecem de forma fragmentada, 

diluindo-se ao longo dos meses, o reajuste da passagem de ônibus, pelo fato de 

ser uma tarifa regulada politicamente, acontece de uma única vez, atingindo a 

massa de trabalhadores ao mesmo tempo. Assim, em junho de 2013, 

observamos, tendo a cidade de São Paulo como epicentro político, a revolta 

contra os reajustes alcançar uma escala nacional (ANTUNES, 2013, pg. 44). 

 

Nos dias em que se seguiram ao primeiro protesto, novas manifestações foram 

convocadas pelas redes sociais e o número de manifestantes aumentava a cada uma. Nos dias 10, 

11 e 13 de junho, milhares de pessoas tomaram as principais avenidas da capital paulista e o 

confronto entre população e policiais se dava constantemente.  

 

A partir daí inicia‑se repressão violentíssima, que se espalha por ampla região 

da pauliceia, tendo a PM atuado sem controle por horas, atingindo transeuntes e 

jornalistas de maneira indiscriminada. Depoimentos de partícipes e observadores 

deram conta de policiais “enlouquecidos” e “cenas de guerra” a céu aberto. 

 

O uso desmedido da força atraiu a atenção e a simpatia do grande público. 

Inicia‑se, então, a segunda etapa do movimento (SINGER, 2013, pg. 25). 

 

A segunda fase das manifestações aconteceu nos dias 17, 18, 19 e 20 de junho. Nesses 

dias, os protestos já não ocorriam apenas na capital paulista. Diversas cidades brasileiras tiveram 

suas ruas tomadas por manifestantes que não protestavam somente pelo transporte público. Com 

organizadores espalhados pelos quatro cantos do país, a população brasileira mostrava a 

insatisfação com a classe política e cada brasileiro que saía às ruas tinha seus próprios motivos 

para protestar.  

Neste momento, as manifestações foram intensificadas e atingiram o auge. O jornal 

Folha de S. Paulo destacou, no dia 18 de junho, que os atos realizados no dia anterior, em doze 

capitais, e o público – mais de 215 mil pessoas, segundo dados do veículo – foram os maiores 
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desde a mobilização dos caras-pintadas pelo impeachment do ex-presidente Fernando Collor de 

Mello. Manifestantes ocuparam o teto do Congresso Nacional e houve tentativa de invasão das 

sedes dos poderes Executivo e Legislativo de diversas cidades. Apesar da magnitude da 

movimentação, percebia-se a falta de lideranças, o aumento de demandas que envolviam setores 

variados da sociedade e a diminuição da repressão policial. 

 

Os milhares de manifestantes que marcharam ontem nas ruas de grandes 

metrópoles estão divorciados dos grandes partidos políticos. 

 

Nenhuma legenda conseguiu ainda capitalizar a seu favor os protestos. Por essa 

razão, torna-se imprevisível o desfecho do movimento. Pode resultar em 

algumas mudanças ou dar em nada. 

 

Até o início da noite de ontem, apesar da invasão da cobertura do prédio do 

Congresso Nacional, o nível de violência havia caído em relação aos dias 

anteriores (RODRIGUES, 2013, p. C3).  

 

No dia que marca o encerramento da segunda fase dos protestos, milhões de pessoas 

participaram de atos em centenas de cidades brasileiras (SINGER, 2013, pg. 26). É nesse 

momento que os manifestantes começaram a ter suas demandas atendidas pela classe política, tal 

qual foi a diminuição das tarifas de transporte público não só em São Paulo, mas em outras 

cidades do país. 

A terceira e última fase, que ocorreu a partir do dia 21 de junho e se estendeu até o final 

do mês, marcou-se pela diminuição dos movimentos e pela concentração em demandas 

específicas. Quais seriam então essas demandas e quais foram as medidas tomadas pelo poder 

público em resposta aos cidadãos que saíram às ruas? O que pedia a sociedade brasileira em 

junho de 2013? 

 

 

1.2 O que pedia a sociedade? 

 

 

As manifestações de junho de 2013, realizadas em centenas de cidades brasileiras, foram 

marcadas pela ausência de lideranças e de uma pauta única. Com demandas difusas, os protestos 
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que se estenderam nos diversos estados brasileiros mostravam ao poder público que a insatisfação 

da sociedade abrangia setores variados das políticas públicas. 

Como já abordado neste capítulo, as reivindicações sociais de junho de 2013, no Brasil, 

tiveram como ponto de partida o aumento do preço de transporte público. Para o cientista político 

e jornalista André Singer (2013), em um dos epicentros da onda de protestos, a cidade de São 

Paulo, houve manifestação com esse caráter nos dias 06, 10, 11 e 13 de junho. Organizadas 

inicialmente pelo Movimento Passe Livre, as iniciativas visavam chamar à atenção para o 

aumento de R$ 0,20 (vinte centavos de real) nas tarifas dos ônibus municipais, do metrô e dos 

trens urbanos. Antes fixada em R$ 3,00 (três reais), o novo preço passou a ser cobrado no dia 02 

de junho daquele ano. Vale destacar que movimentos com a mesma pauta foram registrados em 

Salvador, também no dia 02 de junho, em Goiânia, no dia 06 de junho, e no Rio de Janeiro, no 

dia 10 de junho. 

Cerca de duas semanas após o início dos protestos, as reivindicações surtiram efeito e 

alguns governantes suspenderam os aumentos ou até mesmo chegaram a reduzir o valor das 

tarifas. Foi o caso do então prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), e do então governador 

do estado, Geraldo Alckmin (PSDB), que anunciaram a suspensão do reajuste em 19 de junho. 

No Rio de Janeiro, o então prefeito Eduardo Paes (PMDB) anunciou a redução das tarifas de 

ônibus de R$ 2,95 para R$ 2,75 e o aumento do preço das passagens de trem, metrô e barcas foi 

suspenso. A diminuição de tarifas do transporte público também se repetiu nas cidades de 

Aracaju, Porto Alegre, Recife, João Pessoa e Cuiabá. Já na cidade de Goiânia, a tarifa foi mantida 

em R$ 2,70.    

 

 

Figura 1: Matéria do Portal G1, de 19 de junho de 2013, noticia a redução das tarifas do transporte público. 
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Como já avaliado por este estudo, a segunda quinzena de junho foi marcada pela 

expansão progressiva dos protestos tanto na quantidade de cidades participantes quanto no 

número de manifestantes nas ruas. Os protestos de 17, 18, 19 e 20 de junho reuniram centenas de 

milhares de pessoas e de diversos setores da sociedade. Neste momento, a pauta dos 

manifestantes deixou de ser apenas a variação no preço das passagens do transporte público.  

 

Agora outras frações da sociedade entram espontaneamente em cena, 

multiplicando por mil a potência dos protestos, mas simultaneamente tornando 

vagas as suas demandas. De milhares, as contas de gente na rua passam a 

centenas de milhares (SINGER, 2013, pg. 25). 

 

Esse crescimento se refletiu na lista de reivindicações bem como na heterogeneidade dos 

pedidos. À pauta do transporte público foram agregados temas como a melhoria dos serviços 

públicos, em especial a saúde e a educação, o combate à corrupção, a contrariedade à Proposta de 

Emenda à Constituição 37/2011 e ao Projeto de Decreto Legislativo 234/2011 – popularmente 

apelidado de projeto da “cura gay”. Manifestantes protestavam ainda contra os partidos políticos, 

contra os elevados gastos nos estádios que abrigariam a Copa das Confederações de 2013 e a 

Copa do Mundo de 2014, contra a violência policial e, dentre outras solicitações, clamavam que 

uma reforma política fosse aprovada pelo Congresso Nacional. 

 

Iniciamos uma fase de fim da letargia. Aconteceu e aí começa o segundo 

elemento, numa conjuntura muito específica: a explosão das manifestações foi 

marcada pela Copa das Confederações, quando a população percebeu que 

estádios de primeiro mundo o Brasil faz; enquanto isso, já no entorno dos 

estádios, a população é excluída. Todos vimos durante a “Copa das Rebeliões” 

que os pobres e negros não estavam presentes nos estádios. Estavam vendo os 

jogos nos estádios as classes médias e as camadas abastadas. Os que construíram 

o país nestas últimas duas décadas ficaram excluídos (ANTUNES, 2013, pg. 

38). 

 

Em pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), 

no dia 20 de junho daquele ano, os manifestantes explicitaram os motivos pelos quais estavam 

participando dos protestos. Os resultados obtidos foram que, dos 2002 entrevistados com 14 anos 

ou mais, 37,6% apontaram o transporte público como a primeira resposta para o questionamento 

feito. Nesse quesito, a população apontava como causas das manifestações não só a contrariedade 
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ao aumento da tarifa ou o desejo de redução dos preços do transporte público: a sociedade 

destacava ainda a precariedade do serviço, clamava pela melhoria do sistema e pelo aumento da 

frota, questionava o desconforto nas viagens e pleiteava o passe livre para estudantes e 

desempregados. 

Parte dos manifestantes demonstrou, nessa mesma entrevista, que já não protestava 

apenas por demandas relacionadas ao transporte público – como já destacado neste estudo. O 

ambiente político foi apontado por 29,9% como a reivindicação que os levou a participar das 

manifestações. Incluíam-se nesse rol as mais variadas demandas, tais como a contrariedade com a 

corrupção e com os desvios de dinheiro público, bem como a necessidade de mudança e a 

insatisfação com os governantes e políticos em geral.  

Ainda que com menor índice, outras áreas foram citadas pelos entrevistados como 

motivações para a participação nos protestos: para 12,1% dos manifestantes a saúde apareceu 

como causa prioritária para reivindicação. Em seguida, foram ressaltados motivos como a 

contrariedade à PEC 37/11 (5,5%), a educação (5,3%), os gastos com a Copa do Mundo e com a 

Copa das Confederações (4,5%), a reação à ação violenta da polícia (1,3%), justiça / segurança 

pública (1,3%), direitos e democracia (0,6%) e administração pública (0,8%). Algumas causas 

específicas como a falta de ciclovias e a luta contra o preconceito e o racismo, por exemplo, 

foram apontados como pautas das manifestações por 0,8% dos entrevistados. 

Embora as jornadas de junho tenham produzido uma pauta heterogênea e difusa, os 

protestos reverberaram no Congresso Nacional e alguns dos pedidos dos manifestantes foram 

atendidos pelo Poder Legislativo. O projeto de lei que destinava parte dos royalties do pré-sal 

para a saúde e educação (PL 323/2007) foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados, em 

25 de junho de 2013. Na área de transportes, a Casa votou o PL 2729/2011, que desonerava o 

transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. 

Apelidada de PEC da Impunidade, a Proposta de Emenda à Constituição 37/2011 – que atribuía 

exclusivamente às polícias Federal e Civil a competência de realizar investigação criminal – foi 

rejeitada pelos parlamentares, no dia 25 de junho de 2013, por 430 votos contrários à proposta. 

Os manifestantes também lograram êxito em relação ao Projeto de Decreto Legislativo 234/2011, 

de autoria do deputado federal Pastor Marco Feliciano (PSC/SP), que tratava a homossexualidade 

como patologia. Apelidado de “cura gay”, o projeto teve o pedido de retirada de tramitação 

aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados, em 02 de julho de 2013. 
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No âmbito das comissões da Câmara dos Deputados, a Comissão de Constituição e 

Justiça e Cidadania (CCJC) aprovou a admissibilidade da PEC 196/2012 que instituía o voto 

aberto em processos de cassação de mandato parlamentar por falta de decoro e por condenação 

criminal com sentença transitada em julgado. Na mesma comissão, também avançou a PEC 

90/2011, que incluía o transporte no grupo de direitos sociais destinados a todas as pessoas 

estabelecidos pela Constituição Federal. 

Embora as manifestações de junho de 2013 tenham surtido efeito no Congresso 

Nacional com o atendimento de alguns de seus pedidos pelo poder público, outras demandas não 

obtiveram, por parte dos parlamentares, os resultados esperados pelos manifestantes. Foi o caso 

da reforma política que, embora tenha sido proposta a realização de uma Constituinte exclusiva 

posteriormente submetida um plebiscito popular pela então presidente da república Dilma 

Rousseff, não chegou a ter resultados efetivos. O Projeto de Decreto Legislativo 1258/2013, 

apresentado por parlamentares da então base do governo, continua em tramitação na Câmara dos 

Deputados caminhando a passos lentos. 

Com pauta difusa e solicitações dispersas, torna-se improvável a possibilidade de listar 

todos os pedidos da sociedade, bem como apresentar os resultados obtidos pela população que 

saiu às ruas em 2013 – objeto possível para outro estudo. Na avaliação de Singer (2013), há a 

percepção de que, naquele ano, algo ocorreu na sociedade brasileira de forma a nunca ficar 

totalmente claro o que acontecia. “Porque em certo momento os protestos adquiriram tal 

dimensão e energia que ficou claro estar ocorrendo algo nas entranhas da sociedade, algo que 

podia sair do controle. Mas nunca restou nítido o que estava acontecendo (SINGER, 2013, pg. 24 

– grifo no original)”. 

 

E estas manifestações, com todas suas particularidades e singularidades, têm 

algo em comum: as massas populares se apropriam do espaço público, das ruas, 

das praças, exercitando práticas mais plebiscitárias, mais horizontalizadas, além 

de estampar um descontentamento em relação tanto às formas de representação e 

de institucionalidade que caracterizam as “democracias” vigentes nos países 

capitalistas, como aquelas com clara feição ditatorial, como ocorre em vários 

países do Oriente Médio. 

 

Lutas que têm um conteúdo por certo heterogêneo, polissêmico, mas que 

também expressam claras conexões entre os temas do trabalho, da precarização, 

do desemprego, aflorando as ricas transversalidades existentes entre classes, 

gênero, geração e etnias, temas que são centrais nestas lutas. 
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No Brasil, o mito da classe média começava a ruir. Mostrou-se muito mais mito 

que realidade. Com paciência, espírito crítico e muita persistência, os 

movimentos populares haveriam de superar esse difícil ciclo (ANTUNES, 2013, 

pg. 39 – 40). 

 

 



26 

 

2 VEÍCULOS LEGISLATIVOS 

 

 

Este capítulo descreve a motivação para que tenham sido criados os meios de 

comunicação denominados veículos legislativos, bem como suas funções para a sociedade e para 

o parlamento brasileiro como instituição. Com foco na mídia legislativa da Câmara dos 

Deputados, busco analisar o papel desses veículos como fonte de informações para a sociedade, 

assim como instrumento de aumento da confiança na instituição. 

Para isso, serão delineados conceitos acerca do que são os veículos legislativos e quais 

são os papéis destes na cobertura jornalística. Em seguida, será apresentado o histórico da 

Agência Câmara de Notícias desde o seu surgimento até os dias atuais, tratando desde o Ato da 

Mesa da Câmara dos Deputados que deu origem ao veículo até a atual configuração da Agência 

dentro da estrutura da Secretaria de Comunicação Social da Casa. Por fim, serão analisados os 

critérios de noticiabilidade do veículo para buscar compreender quais foram as motivações que 

levaram o veículo legislativo institucional da Câmara dos Deputados a cobrir as manifestações de 

2013 abordadas no capítulo 1 deste estudo. 

A análise propriamente dita das notícias publicadas pela Agência Câmara de Notícias no 

período delimitado pela pesquisadora será desenvolvida no próximo capítulo, no qual serão 

desenvolvidos critérios para classificar as vozes presentes nas matérias e o contexto no qual elas 

estavam inseridas. 

 

 

2.1 Veículos legislativos: funções e objetivos 

 

 

A necessidade da criação de veículos legislativos como forma de aproximação da 

sociedade com a atuação parlamentar no Congresso Nacional já foi debatida por diversos autores, 

assim como a importância da mídia legislativa como instrumento de ampliação da credibilidade 

das instituições do Poder Legislativo – especificamente a Câmara dos Deputados para fins deste 

estudo. Barros, Bernardes e Lemos (2008) destacam que a publicidade das ações justificou a 
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criação de novos meios de comunicação além da mídia comercial, veículos esses que se diferem, 

dentre outras razões, pela motivação econômica.  

 

Para cumprir a obrigatoriedade da publicidade das ações e, ao mesmo tempo, 

garantir uma divulgação favorável de informações, os governos desenvolveram 

uma série de estratégias que incluem desde a já tradicional assessoria de 

imprensa até os novos veículos de mídia institucionais, passando por outras 

ferramentas de comunicação. Ao contrário, portanto, dos veículos comerciais, a 

motivação para as emissoras legislativas não é econômica, mas política, 

ancorada na disputa entre grupos de interesses, entidades e instituições por 

visibilidade social. (BARROS, BERNARDES e LEMOS, 2008, pg. 14). 

 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 dispõe, no caput do Artigo 

37, sobre o princípio da publicidade que deve ser obedecido pela administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

Dessa forma, Barros, Bernardes e Lemos (2008) afirmam que o direito do cidadão à publicidade 

dos atos e decisões governamentais é constitucional, assim como a garantia de acessibilidade ao 

trabalho das instituições públicas.  

 

Câmara dos Deputados e Senado Federal, ao institucionalizarem sistemas de 

jornalismo, com rádio, TV, jornal impresso e agência online de notícias, 

baseiam-se no princípio constitucional de que o cidadão tem direito à 

publicidade dos atos e decisões governamentais. De acordo com a Constituição 

Federal de 1988, o trabalho de toda instituição pública deve ser acessível à 

sociedade. A criação dos veículos jornalísticos da Câmara baseia-se, ainda, no 

diagnóstico de que é dever da instituição complementar a atuação da imprensa 

na publicização das atividades parlamentares, buscando compensar deficiências 

percebidas na mídia privada, se entendida como instrumento da comunicação 

pública. (BARROS, BERNARDES e LEMOS, 2008, pg. 12 – 13). 

 

Tal deficiência percebida na mídia privada foi estudada por Rodrigues (2011) ao analisar 

como o Poder Legislativo é retratado nos jornais comerciais. A autora afirma que são estáveis as 

avaliações negativas do poder e atribui essa percepção negativa aos valores-notícias, tendo em 

vista que polêmicas, fofocas e bastidores ganham um maior espaço na cobertura do poder pela 

mídia tradicional. “Ou seja, o Legislativo é um fornecedor contínuo de notícias negativas, 

necessárias à cobertura da imprensa” (RODRIGUES, 2011, pg. 110).  

Tendo como premissa a confiança dos cidadãos nas instituições como aspecto essencial 

para a legitimidade do regime político (BERNARDES e BARROS, 2010b, pg. 169) e 
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considerando as conclusões de Rodrigues (2011) sobre a avaliação negativa do Poder Legislativo 

pela mídia comercial, cabe destacar o papel dos veículos legislativos da Câmara dos Deputados 

como forma de ampliar a confiança da sociedade na instituição. Bernardes e Barros (2010b) 

afirmam que se faz necessária a compreensão dos processos políticos e do funcionamento das 

instituições democráticas para que o cidadão possa confiar nas instituições.  

 

O que parece ficar claro nas declarações obtidas é a ideia de que os veículos de 

comunicação da Câmara devam ser usados como contraponto à mídia comercial, 

para negar a imagem da instituição e de seus integrantes construída pelo 

noticiário convencional. O senso comum e as pesquisas de opinião realizadas no 

Brasil revelam que a Câmara dos Deputados é uma das instituições com menor 

credibilidade no País, ao lado dos partidos políticos (BERNARDES e BARROS, 

2010b, pg.183). 

 

Por outro lado, recuperar a imagem da instituição não significa maquiar a realidade de 

forma a fugir dos princípios fundamentais do jornalismo de precisão e exatidão. Bernardes e 

Barros (2010b) enfatizam que o fornecimento de informação correta e adequada para os cidadãos 

constitui o principal objetivo das mídias da Câmara dos Deputados. Aliado ao bom 

funcionamento da instituição, o relato fidedigno das atividades do parlamento brasileiro pelos 

veículos legislativos pode contribuir para o aumento da credibilidade da população no Poder 

Legislativo.  

Assim, cabe aos veículos legislativos informar a população acerca do funcionamento da 

instituição e de assuntos de interesse público. “Dessa forma, mais que a simples administração da 

imagem pública da instituição e da visibilidade dos parlamentares, a comunicação da Câmara tem 

objetivos públicos de prestar serviços de informação e comunicar conteúdos de interesse da 

população” (BERNARDES, 2011, pg. 34). 

Cabe ressaltar que, além da já citada diferenciação na motivação econômica das mídias 

comerciais e política da mídia legislativa, os veículos legislativos diferem-se da imprensa 

comercial no que tange aos critérios de seleção do que é e do que não é notícia. Barros e 

Bernardes (2009) destacam que a otimização da informação pública promove a cidadania e 

fortalece a representação política no Brasil de forma que, para os autores, as informações 

fornecidas pelos veículos legislativos não são limitadas à divulgação fragmentada sobre os 

acontecimentos do parlamento. 
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Ao contrário da mídia privada, que seleciona os temas legislativos de acordo 

com critérios de noticiabilidade e valores-notícia que primam pelo inusitado, o 

pitoresco ou o denuncismo, os veículos de informação do Poder Legislativo são 

regidos por critérios jornalísticos que se baseiam em critérios de noticiabilidade 

e valores-notícia diferenciados. O que é notícia, segundo as diretrizes editoriais 

que orientam a cobertura dos veículos mantidos pelo Poder Legislativo, são os 

temas relacionados a matérias legislativas de caráter institucional, ou seja, que 

transcendem a esfera da atuação parlamentar individual e das iniciativas 

partidárias isoladas (BARROS e BERNARDES, 2009, pg. 6). 

  

A partir do estudo dos papéis dos veículos legislativos e das motivações para suas 

criações, cabe destacar aqui, portanto, quais teriam sido os objetivos da criação da Agência 

Câmara de Notícias como produto da Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos 

Deputados (Secom), bem como observar as funções desempenhadas pelo veículo na atual 

estrutura de comunicação da Casa.  

 

 

2.2 A Agência Câmara de Notícias 

 

 

A Agência Câmara de Notícias, criada em 2000, é um dos produtos da Secretaria de 

Comunicação Social da Câmara dos Deputados, juntamente com as emissoras de rádio e 

televisão4. Criada em 1998, pelo Ato da Mesa nº 96, a Secom é resultado de diversas mudanças 

no sistema de comunicação social da instituição. Bernardes (2010) explica que, em 1961, foi 

criado o Serviço de Difusão da Câmara dos Deputados. Dez anos mais tarde, em 1971, foi criada 

a Assessoria de Divulgação Institucional e Relações Públicas (Adirp), que coordenou os trabalhos 

de comunicação até o final da década de 1990.  

À época, presidia a instituição o deputado federal Michel Temer (PMDB/SP). No 

próprio Ato da Mesa que alterou a nomenclatura da Adirp, o então presidente justificou que a 

denominação, por ser da década de 1970, estava superada e que “a nova denominação adapta a 

área competente da Câmara dos Deputados” (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 1998).  

                                                 
4 Até o mês de maio de 2016, a estrutura contava ainda com o jornal impresso que, por determinação do então 

Presidente Eduardo Cunha (PMDB/RJ), deixou de ser veiculado em papel, passando a ser somente na versão digital. 

No mesmo ano, no mês de setembro, a versão digital do Jornal da Câmara também deixou de ser produzida. 
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A Secom reporta-se à Presidência da instituição e tem como competências previstas no 

artigo 21-J do Regimento Interno (2015) zelar pela divulgação dos trabalhos parlamentares; 

estabelecer as diretrizes gerais de divulgação institucional; definir a política de comunicação da 

Câmara dos Deputados; implementar ações que facilitem o alcance dos veículos de comunicação 

da Câmara no território nacional; supervisionar as atividades do órgão de comunicação e 

imprensa da Câmara dos Deputados e realizar audiências públicas com segmentos da sociedade 

para ampliar a interação dos veículos de comunicação da Casa. Compõem a Secom duas 

coordenações, um centro cultural e dois departamentos, quais sejam: o Departamento de Mídias 

Integradas (composto por mais cinco coordenações) e o Departamento de Relações Públicas e 

Divulgação (composto por outras duas coordenações). 

 

 

Figura 2: Estrutura da Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados. 
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Desde a aprovação da Resolução 4, em 2015, o Secretário de Comunicação Social 

passou a ser escolhido pelo Presidente da Câmara dentre os deputados no exercício do mandato, 

podendo ser substituído a qualquer tempo. Como atribuição do Secretário, está a de supervisionar 

os veículos de comunicação social da Casa5. 

Objeto deste estudo, a Agência Câmara de Notícias é vinculada ao Departamento de 

Mídias Integradas. Ao departamento em questão compete, segundo informações do portal da 

Câmara dos Deputados, supervisionar as atividades jornalísticas realizadas pelos veículos de 

comunicação da Casa; definir com a direção da Secom e a Coordenação de Jornalismo a linha 

editorial dos veículos de comunicação da instituição; garantir que a ênfase da cobertura 

jornalística recaia sobre os temas em discussão no plenário e nas comissões; divulgar 

informações de utilidade pública; dentre outras competências. 

Dentre as coordenações do Departamento de Mídias Integradas da Câmara dos 

Deputados, duas têm entre suas competências atribuições relativas à Agência Câmara de 

Notícias. São elas: a Coordenação de Jornalismo e a Coordenação de Conteúdo. 

À Coordenação de Jornalismo compete coordenar a reportagem, pauta e edição, 

definindo a linha editorial integrada dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, 

zelando por conteúdo, formatos e todos os produtos e serviços associados à Agência Câmara, 

Jornal da Câmara, Rádio Câmara e TV Câmara; e distribuir atividades compatíveis às funções de 

âncora, editor ou repórter multimídia, quando necessário. Já a Coordenação de Conteúdo tem 

como competências coordenar a difusão de conteúdos produzidos pelo jornalismo, programas e 

documentários nas plataformas de mídias existentes e que vierem a existir; orientar a elaboração 

das grades de programação da Rádio e TV Câmara, bem como do Portal de Notícias; orientar a 

forma de arquivamento do material produzido pelo fotojornalismo, fotografia institucional, Rádio 

e TV Câmara; orientar a produção dos trabalhos de identidade visual e sonora para os produtos 

dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados. 

A Agência Câmara de Notícias é o principal provedor de conteúdo do portal Câmara 

Notícias e tem como objetivo prioritário dar visibilidade às atividades legislativas. Além de 

divulgar as atividades da Casa – que envolvem o trabalho das comissões, as sessões do plenário e 

                                                 
5 Vale ressaltar que a decisão do Secretário de Comunicação Social ser um deputado no exercício do mandato e 

escolhido diretamente pelo Presidente da Câmara dos Deputados é inédita na estrutura administrativa da instituição. 

Tal mudança no Regimento Interno foi aprovada durante a gestão de Eduardo Cunha (PMDB/RJ) na Presidência da 

Casa.  
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demais eventos realizados na instituição –, o veículo também publica informações sobre a 

tramitação legislativa das propostas em andamento. 

Dadas as explicações sobre o surgimento e as atribuições da Agência Câmara de 

Notícias, cabe então analisar quais são os temas que, ao impactar direta ou indiretamente o 

parlamento brasileiro, tornam-se notícias no veículo. Como cobre e o que cobre a Agência 

Câmara de Notícias? 

 

 

2.2.1 Como cobre e o que cobre a Agência Câmara de Notícias 

 

 

Para compreender o motivo de alguns fatos alcançarem espaço em determinados 

veículos em detrimento de outros, é necessário perceber os critérios de noticiabilidade – ou 

valores-notícia – e a linha editorial adotados pelo meio de comunicação em análise. Mauro Wolf 

(2005) define como a noticiabilidade os critérios de relevância de cada evento, ou seja, “a sua 

‘aptidão’ para ser transformado em notícia” (WOLF, 2005, pg. 195).  

 

A noticiabilidade é constituída pelo complexo de requisitos que se exigem para 

os eventos – do ponto de vista da estrutura do trabalho nos aparatos informativos 

e do ponto de vista do profissionalismo dos jornalistas –, para adquirir a 

existência pública de notícia. 

 

Pode-se dizer também que a noticiabilidade corresponde ao conjunto de 

critérios, operações e instrumentos com os quais os aparatos de informação 

enfrentam a tarefa de escolher cotidianamente, de um número imprevisível e 

indefinido de acontecimentos, uma quantidade finita e tendencialmente estável 

de notícias (WOLF, 2005, pg. 195 – 196). 

 

Dessa forma, vira notícia o fato escolhido pelo jornalista para ser noticiado dentre todos 

os acontecimentos do dia. Essa escolha é baseada em um conjunto de critérios adotados pelo 

veículo e que não são, necessariamente, explícitos. Busca-se aqui compreender quais são esses 

critérios de seleção na Agência Câmara de Notícias.  

Visando ao cumprimento do objetivo de dar visibilidade às atividades legislativas, 

adota-se como ponto de partida dos critérios de noticiabilidade da Agência Câmara de Notícias o 
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acompanhamento da agenda legislativa da Casa. Assim, são acompanhados pelo veículo as 

sessões do plenário, as reuniões das comissões, as audiências públicas, os seminários, as reuniões 

de líderes e de bancadas, etc. Vale ressaltar que essa seleção não exclui da cobertura eventos que 

não estavam previstos e que não façam parte da agenda habitual do parlamento, tais como 

manifestações realizadas nas proximidades do Congresso Nacional e que interfiram, direta ou 

indiretamente, no funcionamento de uma das casas do Poder Legislativo. 

Fatos relacionados ao trâmite legislativo de proposições também fazem parte da 

cobertura da Agência Câmara de Notícias. Assim, são noticiadas, por exemplo, as aprovações de 

projetos, a apresentação de relatórios, a escolha de relatorias, dentre outras atividades rotineiras 

da Câmara dos Deputados.  

 

A Agência Câmara enfatiza a cobertura das ações legislativas, especialmente 

audiências e seminários que não recebem atenção dos outros veículos. Temas 

áridos, debates conceituais e questões mais teóricas ou que ainda estão em fase 

inicial de discussão recebem a cobertura desse veículo (BERNARDES e 

BARROS, 2010a, pg. 267). 

 

Como já abordado neste capítulo, os veículos legislativos possuem semelhanças e 

divergências com os meios de comunicação tradicionais – ainda que, diversas vezes, ambos 

realizem coberturas jornalísticas sobre o mesmo acontecimento. É importante ressaltar ainda que, 

apesar das diferenças, “as mídias legislativas realizam um trabalho jornalístico e adotam critérios 

de noticiabilidade que, muitas vezes, são os mesmos dos veículos de comunicação tradicionais” 

(BERNARDES e MACEDO, 2014, pg. 144). 

Uma das especificidades dos veículos legislativos essencial para a compreensão do que 

se torna notícia na Agência Câmara de Notícias diz respeito às fontes de informação do veículo. 

Bernardes e Macedo ressaltam: “a principal fonte de informações dos jornalistas do Legislativo 

são os próprios deputados e os órgãos burocráticos internos do Parlamento” (BERNARDES e 

MACEDO, 2014, pg. 143). Pode-se afirmar que, embora não se cubra tudo que é feito por todos 

os parlamentares da Casa, as notícias do veículo tendem, em sua maioria, a retratar a atividade e 

o discurso parlamentar. Ou seja, a Agência Câmara de Notícias trata do que faz e do que fala o 

deputado federal na Câmara.  

Pesquisas realizadas por diversos autores sobre as fontes jornalísticas explicam ainda o 

destaque dado a alguns parlamentares. Tal prioridade é abordada por Mauro Wolf (2005) em seu 
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estudo sobre as teorias da comunicação de massa. O autor afirma que fontes oficiais possuem 

mais respeitabilidade e credibilidade, além de serem mais persuasivas (WOLF, 2005, pg. 237). 

Semelhante ao que acontece com as mídias comerciais na cobertura do Congresso, nos veículos 

legislativos há uma hierarquia informal na escolha das fontes: líderes de bancada, presidentes de 

comissões, autores e / ou relatores de projetos e demais autoridades têm preferência.  

A escolha de fontes preferenciais dentre os parlamentares é mais um dos critérios de 

noticiabilidade utilizado pelos veículos legislativos. Como explica Bernardes (2011a) em sua 

análise sobre as fontes de informação nas mídias legislativas, cabe aos jornalistas selecionar os 

acontecimentos que merecem divulgação dentro do ambiente da Câmara dos Deputados. Escolher 

as fontes pela importância institucional que possuem no parlamento é uma forma de proteger os 

próprios jornalistas de acusações de parcialidade. 

 

Não seria possível, portanto, fornecer espaço para qualquer um dos 513 

membros da Câmara que quisesse dar suas declarações ou fazer suas 

considerações no telejornal noturno ou na edição impressa do jornal. 

 

Desse modo, para não serem acusados de parcialidade política, os jornalistas 

resolveram estabelecer como critério a escolha das fontes por sua importância 

institucional (BERNARDES, 2011a, pg. 41). 

 

Quando comparada à mídia tradicional e aos demais veículos legislativos, Bernardes 

(2011b) afirma ainda que a Agência Câmara é mais independente e isolada de influência externa, 

o que torna o veículo mais preocupado com o que ocorre dentro da Câmara. 

A existência de um Manual de Redação da Secom, criado em 2004, corrobora com a 

existência dos critérios de noticiabilidade adotados pela Agência Câmara de Notícias. Produzido 

com o objetivo de “indicar os caminhos do equilíbrio entre o critério jornalístico e o critério 

político, de modo a assegurar equidade na cobertura da atuação dos Deputados” (MALAVAZZI, 

2004, pg. 17), o manual busca orientar o trabalho dos profissionais da comunicação da Casa.  

Ao tratar especificamente do veículo em análise neste estudo, o manual aponta como 

compromisso da Agência Câmara de Notícias oferecer aos leitores informações isentas e 

apartidárias, sem interpretações. Dessa forma, o manual se coloca como um regulador da relação 

entre o público, os parlamentares e os profissionais da Secom. 
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Uma regra fundamental num ambiente eminentemente político é que a visão 

subjetiva do profissional da Secom não deve contaminar seu relato dos fatos. 

Seu vínculo de subordinação é com o interesse público e não com interesses 

setoriais. Nessa independência se assentam os alicerces da credibilidade e da 

confiança entre o profissional de comunicação e o público (MALAVAZZI, 

2004, pg. 17). 

 

Ao analisar os diversos critérios de noticiabilidade apontados, é possível perceber que a 

cobertura da Agência Câmara de Notícias trata das atividades relativas ao funcionamento da 

instituição. Para Bernardes e Barros (2010a), a comunicação da Câmara dos Deputados funciona 

mais como uma ferramenta de prestação de contas e de divulgação institucional do que um 

sistema de informação política de caráter público. “Reiteramos que a informação política não 

deve ser confundida com a mera divulgação de dados sobre política, da mesma forma que a 

informação pública não se reduz às atividades institucionais protagonizadas por instituições 

governamentais ou do Estado” (BERNARDES e BARROS, 2010a, pg. 270).  

Seria, portanto, papel da Agência Câmara de Notícias noticiar um fato aparentemente 

externo ao parlamento, tal como as manifestações de 2013? Como e quando os protestos de rua 

realizados naquele ano passaram a ser noticiadas pelo veículo legislativo em questão? 
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3 A AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS E A COBERTURA DAS 

MANIFESTAÇÕES DE 2013 

 

 

Para dar início à análise da cobertura realizada pela Agência Câmara de Notícias, faz-se 

necessário destacar o ponto de partida da cobertura. A primeira notícia publicada no portal da 

Câmara dos Deputados sobre o tema data do dia 17 de junho de 2013, às 20h11. Intitulada 

“Manifestantes invadem cúpula do Congresso Nacional”, a matéria trata do momento em que 

manifestantes rompem a barreira do policiamento e passam a ocupar a estrutura física do 

Congresso Nacional.  

 

 

Figura 3: Primeira matéria publicada sobre as manifestações de 2013, no portal da Câmara dos Deputados. 
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Ao buscar respostas para o questionamento que encerrou o capítulo anterior, é possível 

afirmar que as manifestações de 2013 passaram a ser noticiadas pela Agência Câmara de Notícias 

no momento em que os protestos atingiram diretamente a instituição. Dessa forma, o tema deixou 

de ser um acontecimento externo à Casa e entrou na pauta do veículo institucional. 

Para dar continuidade à análise das matérias publicadas no portal da Câmara dos 

Deputados sobre as manifestações de 2013, alguns critérios foram estipulados pela pesquisadora: 

Para análise, foi feito o acesso no portal da instituição (http://www.camara.leg.br) e feita à busca 

pelo termo “manifest*”. Os filtros aplicados no sistema de buscas do portal foram o de restringir 

às notícias, o período – no qual se limitou à busca ao período de 01/06/2013 à 30/06/2013, ou 

seja, durante o mês de junho – e o de coleção, no qual foram selecionadas apenas as matérias da 

Agência Câmara. Cabe destacar que todas as notícias analisadas já haviam sido consolidadas, ou 

seja, não houve análise de nenhuma notícia publicada em tempo real. 

Ao analisar as 141 matérias resultantes dos filtros aplicados, foram observados critérios 

de classificação das matérias de acordo com o conteúdo das publicações, quais sejam: se o termo 

“manifest*” possuía ou não relação com as manifestações em questão neste estudo ou se tratavam 

de alguma outra demonstração de protesto alheios ao tema aqui estudado. Caso o primeiro 

questionamento obtivesse resposta positiva, passaram a ser analisadas quais eram as vozes 

presentes no texto, tais quais falas do presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou 

do Congresso Nacional, de líderes de partido, de autores ou relatores de projeto, de presidentes de 

comissão, de deputados federais6, de autoridades do Poder Executivo ou da Sociedade Civil; e, 

por fim, em qual atividade legislativa inseria-se o contexto da matéria em análise, ou seja, 

plenário, comissões, audiências públicas, reunião de líderes, tramitação legislativa de maneira 

geral ou fatos externos. Cabe ressaltar que as hipóteses de vozes e / ou de atividades legislativas 

não eram excludentes, de forma que as matérias poderiam trazer mais de uma opção de resposta 

para cada uma das perguntas. 

                                                 
6 Neste caso, que não estivessem exercendo nenhuma das outras funções já listadas no questionário. 

http://www.camara.leg.br/
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Tabela 1: Classificação das notícias. 

 

O resultado da análise mostrou que, das 141 matérias resultantes dos filtros aplicados, 52 

(37%) não possuíam relação direta com as manifestações em destaque neste estudo. Ainda assim, 

considerações devem ser feitas acerca de duas dessas matérias: em uma delas, o conteúdo traz a 

opinião do então Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, sobre a PEC 37/11 – um dos 

pontos tratados pelos manifestantes. Em outra, há a menção a citação de parlamentares sobre a 

suspeita de envolvimento de funcionários da Secretaria Geral da Presidência da República na 

condução das manifestações populares, embora a matéria não tratasse do assunto e não houvesse 

mais nenhuma informação sobre o tema deste estudo no texto publicado pela Agência Câmara de 

Notícias. 

 

A proposta limita o poder de investigação do Ministério Público, e o 

próprio procurador-geral da República, Roberto Gurgel, se manifestou 

contra a PEC. Gurgel veio ao Congresso acompanhado de procuradores-

gerais representantes de ministérios públicos ibero-americanos, e 
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entregou uma nota técnica contra o texto. (Plenário pode votar MP que 

permite verba do Fundeb para pré-escola filantrópica. AGÊNCIA, 2013). 

 

Quanto aos deputados que voltaram a citar as suspeitas de envolvimento 

de funcionários da Secretaria Geral da Presidência da República na 

condução das recentes manifestações populares em Brasília, o ministro 

lembrou que a própria Secretaria de Segurança Pública do DF já 

desmentiu o assunto. (Governo pode indenizar proprietários em conflitos 

com indígenas. AGÊNCIA, 2013). 

 

As 89 (63%) demais matérias foram assinaladas com resposta positiva quanto à relação 

com o objeto deste trabalho. Essas foram, portanto, as notícias que mereceram maior destaque e 

análise quanto ao conteúdo apresentado.  

 

37%

63%

NÃO

SIM

 

Gráfico 1: Percentual de classificação das notícias com relação à pergunta 1. 

 

Passando para a análise das perguntas dois e três do questionário de classificação das 

notícias, serão apresentados os resultados quantitativos das matérias nos critérios relativos às 

vozes constantes no texto da matéria e à atividade legislativa na qual se inseriu o contexto da 

notícia em análise. 

Ao avaliar as respostas obtidas na pergunta dois da tabela de classificação de notícias, 

percebeu-se que o maior número de vozes presentes nas matérias é a do presidente da Câmara 

dos Deputados7. Vinte e cinco (28,08%) 8 das notícias analisadas tratavam das falas do líder 

máximo da instituição, sendo que em quinze desses textos somente a voz presidencial constava 

                                                 
7 Ressalta-se que o termo “Presidente da Câmara dos Deputados” também foi utilizado nos momentos em que outro 

membro da mesa diretora ocupava o cargo na ausência do titular da vaga. 
8 Tal percentual considera a totalidade como as 89 notícias que obtiveram a resposta ‘sim’ na pergunta um. 
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na matéria. Quanto aos presidentes de outras instituições do Poder Legislativo adotadas como 

critérios de classificação, somente duas matérias (2,24%) fazem menção à fala do presidente do 

Senado Federal e / ou do presidente do Congresso Nacional. Todavia, tais falas não se fizeram 

presentes com exclusividade na matéria, de forma que o texto tratava ainda de outros 

personagens. 

 

Segundo o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, serão discutidas com 

parlamentares as principais mudanças que devem ser feitas na legislação 

política, partidária e eleitoral. O governo deve sugerir a realização de um 

plebiscito para definir a pauta da reforma. (Congresso aprova conjunto de 

medidas reivindicadas em manifestações. AGÊNCIA, 2013). 

 

 
O presidente do Senado, Renan Calheiros, considera que o plebiscito vai 

possibilitar o avanço da reforma política. Ele informou que a presidente deve 

encaminhar a proposta o mais rapidamente possível e que deve se reunir, 

inclusive, com a oposição para debater o assunto. (Dilma acerta com Renan e 

Alves convocação de plebiscito para reforma política. AGÊNCIA, 2013), 

 

 
O presidente do Congresso Nacional, Renan Calheiros, divulgou nota oficial 

sobre as manifestações. 

Na nota, Renan enfatiza o reconhecimento da legitimidade de manifestações 

democráticas e afirma que deu ordens para que a Polícia Legislativa não 

reprimisse a manifestação popular “e que em nenhuma hipótese usasse de 

violência, mantendo apenas a ordem necessária”. (Presidente do Congresso deu 

ordens para não reprimir manifestação. AGÊNCIA, 2013). 

 

Em seguida, a segunda classificação com o maior número de vozes presentes nos textos 

trata das falas de líderes de partido. Vinte (22,47%) notícias trouxeram informações sobre as 

afirmações de líderes partidários, sendo que nove delas têm esses personagens como exclusivos 

no texto. Destaca-se aqui que as matérias que mencionaram esses parlamentares como 

personagens não os trouxeram exclusivamente como representantes das opiniões do partido, 

sendo possível que algumas dessas matérias mostrassem a fala do líder ou a opinião particular do 

deputado federal que ocupava esse cargo. 

 

Os líderes estão reunidos há mais de uma hora e o tema da discussão, até agora, 

tem sido a manifestação ocorrida ontem, que, em Brasília, levou mais de 5 mil 

pessoas aos gramados e às cúpulas do Congresso. A informação é do líder do 

PT, deputado José Guimarães (CE), que saiu há pouco da reunião. "Ficamos até 

agora discutindo a necessidade de construir uma agenda positiva com temas de 
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educação, segurança e saúde", disse. (Manifestações populares repercutem na 

reunião de líderes. AGÊNCIA, 2013). 

 

No que diz respeito às falas de outros parlamentares, nove (10,11%) textos abordaram a 

autoria9 e outros doze (13,48%), relatorias de projetos. Dessas, duas das nove matérias que 

citaram autores de projetos trataram exclusivamente das falas relacionadas ao autor. Quanto às 

doze notícias sobre relatores de projeto, cinco abordaram somente o que foi dito por eles.  

 

O autor da emenda que garantiu 25% dos royalties do petróleo para o setor de 

saúde, deputado Ronaldo Caiado (DEM-GO), disse que a medida vai melhorar a 

situação do setor. “Sabemos a situação caótica que a saúde vive, e o gesto [de 

destinar uma parcela dos recursos] atende ao setor, que passa por carência 

enorme, com os gastos em custeio impossíveis de serem mantidos por 

governadores e prefeitos”, declarou. (Verbas de royalties vão melhorar situação 

da saúde, diz Caiado. AGÊNCIA, 2013). 

 

 

Cálculos do relator indicam que o total de recursos à disposição dessas áreas 

aumentaria de R$ 25,8 bilhões para R$ 335,8 bilhões ao longo de dez anos (2013 

a 2022). 

 

Segundo ele, isso seria possível graças aos contratos mais antigos que irão 

começar a produzir comercialmente nos próximos anos sob qualquer tipo de 

contrato: concessão (Lei 9.478/97), cessão onerosa à Petrobras (Lei 12.276/10) 

ou de partilha de produção (Lei 12.351/10). (Câmara aprova royalties do 

petróleo para educação e saúde. AGÊNCIA, 2013). 

 

Há também quatro (4,49%) matérias que versaram sobre presidentes de comissão, duas 

de forma exclusiva.  

 

O substitutivo aos 19 projetos de lei que tratam do aumento de tempo de 

internação do jovem infrator deverá ser votado pelo Plenário da Câmara até 

setembro. Essa é a expectativa do presidente da comissão especial que estuda o 

assunto, deputado Vieira da Cunha (PDT-RS). (Plenário pode votar em setembro 

projeto sobre jovem infrator. AGÊNCIA, 2013). 

 

Ainda abordando falas dos parlamentares, doze notícias (13,48%) tiveram como 

personagens deputados federais que não estivessem no exercício de nenhuma das outras funções 

                                                 
9 Destaca-se que na categoria de autoria de projetos inclui-se a autoria de Projetos de Lei, Propostas de Emenda à 

Constituição, requerimentos, emendas, destaques, dentre outros projetos de autoria parlamentar no âmbito da Câmara 

dos Deputados. 
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listadas na tabela de classificação das notícias. Dessas, quatro citaram somente essas 

personalidades10. 

 

Os deputados Chico Alencar (PSol-RJ) e Ivan Valente (PSol-SP) afirmaram, 

porém, que a comissão deveria votar a proposta por ser pauta positiva para o 

Congresso neste momento delicado em que o Poder Público enfrenta 

manifestações populares. (CCJ adia votação da admissibilidade da PEC do voto 

aberto para cassações. AGÊNCIA, 2013).  

 

Ao analisar falas de personagens externos ao Poder Legislativo, constatou-se que dez 

(11,23%) matérias citaram afirmações de autoridades do Poder Executivo, três delas de forma 

exclusiva. São elas: Presidente da República, Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da 

República, Ministro das Cidades, Ministro da Fazenda, Ministro da Justiça e comandante do 

Batalhão da Polícia de Choque.  

 

Dilma Rousseff disse também que vai buscar apoio do Congresso Nacional para 

uma reforma política ampla e profunda, que oxigene as instituições e as tornem 

mais permeáveis à vontade popular. Segundo a presidente, é um equívoco achar 

que qualquer país possa prescindir de partidos políticos e do sistema de 

representação popular. Ela também defendeu mais transparência e formas mais 

eficazes de combate à corrupção. (Dilma pede apoio para reforma política e para 

destinar royalties à educação. AGÊNCIA, 2013). 

 

Houve ainda nove (10,11%) matérias que trataram das vozes da Sociedade Civil, sendo 

que em quatro delas somente essas afirmações foram relatadas. Os personagens abordados foram: 

Wellington Fontenele, organizador da Marcha do Vinagre; Franklin Rabelo de Melo, um dos 

organizadores de uma das manifestações; Marco Ribeiro, presidente da Associação dos 

Delegados da Polícia Federal; Rogério Cunha, Procurador da República; José Antonio Moroni, 

representante da Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais (Abong); Clay 

Zeballos, estudante; Marcelo Hotimsky, um dos representantes do Movimento Passe Livre; 

Antônio Carlos Costa, diretor da organização Rio de Paz; Luciana Brito, estudante; Juliano 

Carvalho, arquiteto; Lilian Lauton, diretora do Sindicato dos Médicos do Distrito Federal e 

Christiana Figueres, secretária executiva da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima.  

                                                 
10 Vale lembrar que as notícias analisadas já haviam sido consolidadas, de forma que não houve análise notícias 

publicadas em tempo real. 
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O diretor da organização Rio de Paz, Antônio Carlos Costa, que organiza o ato, 

explicou que o gesto indicará que as questões levantadas pelos manifestantes em 

todo o País nas últimas semanas estão agora nas mãos dos parlamentares. 

“Vamos passar a bola para o Congresso. Queremos saber se o Congresso vai 

fazer gol”, afirmou Costa. (Manifestantes chutarão 594 bolas em frente ao 

Congresso. AGÊNCIA, 2013). 

 

Por fim, três (3,37%) matérias tiveram citações diretas ou indiretas a outros personagens 

que não os listados na tabela de classificação, duas de maneira exclusiva: uma citando o 

Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, outra destacando afirmações da 

Diretoria Geral e a última com fala de um senador. 

 

O Departamento de Polícia Legislativa da Câmara espera que a manifestação de 

hoje ocorra sem violência. As marquises do Congresso, que foram invadidas por 

manifestantes na última segunda-feira, tiveram seu acesso bloqueado por oito 

policiais legislativos em cada ponta, acompanhados de cães. A Polícia Militar 

também reforça a segurança no local. (Polícia Legislativa espera manifestação 

pacífica em frente ao Congresso. AGÊNCIA, 2013). 

 

A Diretoria Geral informou ainda que a Casa faz o monitoramento de toda a 

movimentação na Esplanada junto com o Governo do Distrito Federal. Já a 

Polícia Legislativa da Câmara está com o efetivo a postos desde a semana 

passada. De acordo com o diretor do Depol, Paulo Marques, a visitação ao 

edifício do Congresso permanece suspensa. (Mesmo com as manifestações 

previstas para hoje, expediente da Câmara é normal. AGÊNCIA, 2013). 

 

“O resultado de tais crimes tem relevância social, pois pode atingir, em escala 

significativa, a depender da conduta, grande parcela da população. A subtração 

de recursos públicos se traduz em falta de investimentos em áreas importantes, 

como saúde, educação e segurança pública, o que acaba contribuindo, na ponta, 

para o baixo nível de desenvolvimento social”, argumentou o senador. (Senado 

aprova corrupção como crime hediondo. AGÊNCIA, 2013). 

 

O gráfico dois demonstra a quantidade de matérias classificadas com cada uma das 

alternativas presentes na pergunta dois, ou seja, quais eram as vozes presentes nas notícias11: 

 

                                                 
11 Faz-se necessário relembrar que as alternativas de respostas não eram excludentes, de forma que a soma 

quantitativa das respostas ultrapassa a totalidade das 89 notícias classificadas como relacionadas ao tema deste 

estudo. 
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Gráfico 2: Quantitativo de classificação das notícias com relação à pergunta 2. 

 

Na pergunta três, o foco da análise passou a ser a atividade legislativa na qual estava 

inserido o contexto da matéria. Constatou-se que o maior número de notícias tratou do que se 

passa no plenário da Câmara dos Deputados. Trinta (33,7%) são os textos em que o conteúdo 

abordava as falas de parlamentares na tribuna, a pauta das votações, a aprovação ou rejeição de 

matérias e a realização de comissões gerais e sessões plenárias. Em vinte e quatro dessas 

matérias, o plenário foi a única atividade legislativa apresentada no texto. 

 

O Plenário pode votar hoje, a partir das 16 horas, o Projeto de Lei 5500/13, do 

Executivo, que destina 100% dos recursos dos royalties do petróleo para a 

educação. Desde a semana passada, em resposta às manifestações populares, a 

presidente Dilma Rousseff tem defendido a aprovação da proposta no 

Congresso. A pauta de votação, no entanto, só será confirmada após reunião de 

líderes partidários, que ocorre às 11h30. (Plenário pode votar projeto que destina 

royalties para a educação. AGÊNCIA, 2013). 

 

Foram cinco (5,61%) as matérias classificadas que tinham as comissões da Câmara dos 

Deputados como atividade legislativa inserida como contexto – quatro delas de forma exclusiva. 

Destaca-se que a classificação de comissões atribuída às matérias não diz respeito à realização de 

audiências públicas. Esse foi outro critério analisado e que resultou em oito (8,98%) notícias, 

todas tendo como única atividade legislativa destacada as audiências públicas. 
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A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) aprovou, nesta 

terça-feira (25), a admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 

90/11, que inclui o transporte no grupo de direitos sociais, destinados a todas as 

pessoas, estabelecidos pela Constituição. A proposta, apresentada à Câmara pela 

deputada Luiza Erundina (PSB-SP), recebeu parecer favorável do relator, 

deputado Beto Albuquerque (PSB-RS), e ainda será analisada quanto ao mérito 

por comissão especial a ser criada. Em seguida, seguirá para o Plenário, onde 

será votada em dois turnos. (CCJ aprova equiparação de transporte a direitos 

como saúde e educação. AGÊNCIA, 2013). 

 

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que as manifestações nas ruas 

brasileiras são atos normais da democracia brasileira, com exceção de ações de 

vandalismo. “É natural que diferentes segmentos da sociedade tenham anseio 

por melhoria nas condições de vida. Natural anseio por melhoria de transporte, 

educação, saúde. São anseios que nós, os governos e o Legislativo, temos que 

dar resposta”, afirmou. 

Guido Mantega participa de audiência conjunta de quatro comissões na Câmara, 

no Plenário 2 (Manifestações nas ruas são normais da democracia, afirma 

Mantega. AGÊNCIA, 2013). 

 

Tiveram a reunião de líderes como contexto oito (8,98%) matérias analisadas, seis delas 

como única atividade legislativa inserida na notícia. Essas matérias trataram da realização das 

reuniões bem como do resultado das mesmas. Houve ainda uma (1,12%) matéria classificada 

como tramitação legislativa. Nesse caso, a matéria em questão tratou de diversas matérias em 

andamento no Congresso Nacional de forma geral. 

 

A reunião dos líderes partidários está marcada para a próxima terça-feira (2) e, 

se houver acordo, a proposta – que já foi aprovada pela Comissão de Direitos de 

Humanos - pode ser votada no dia seguinte no Plenário. A intenção, segundo o 

presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, é rejeitar o projeto. (Congresso 

aprova conjunto de medidas reivindicadas em manifestações. AGÊNCIA, 2013). 

 

O primeiro alvo das recentes manifestações populares no Brasil, o transporte 

público mobiliza deputados em várias frentes. Há um diagnóstico praticamente 

unânime quanto ao valor elevado das tarifas diante de um serviço sem qualidade. 

Uma comissão geral deve debater os temas ligados a transporte coletivo e 

mobilidade urbana, no dia 9 de julho, no Plenário da Câmara. (Propostas em 

tramitação no Congresso buscam novas soluções para o transporte público. 

AGÊNCIA, 2013). 

 

Notícias classificadas como relacionadas a fatores externos merecem destaque para que 

sejam analisadas as possíveis causas de cobertura pela Agência Câmara de Notícias. A vinte e 

cinco (28,08%) matérias foram atribuídas essa classificação, vinte delas tendo assinalada somente 

essa alternativa de contexto. Quais seriam, então, tais fatos? A análise e compreensão dessas 
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notícias possibilita um maior entendimento sobre os critérios de noticiabilidade adotados pelo 

veículo estudado neste trabalho. 

Grande parte das notícias com conteúdo inicialmente classificado como externo ao 

funcionamento da Câmara dos Deputados trouxeram, ao longo da matéria, a possibilidade de 

alcance da estrutura física do Congresso Nacional por parte dos manifestantes – o que fez com 

que a notícia passasse a estar diretamente relacionada ao funcionamento da instituição. Foram 

retratadas nesses textos, por exemplo, a tomada das cúpulas do Congresso Nacional pelos 

manifestantes, as tentativas de invasão à parte interna da Câmara dos Deputados e o atendimento 

de manifestantes feridos pelo Departamento Médico da instituição. Houve ainda relatos do 

acontecimento de manifestações nas proximidades da Casa. 

 

No início da noite desta segunda-feira (17), centenas de manifestantes ocuparam 

as cúpulas do Congresso. Segundo informações da assessoria de Andre Vargas, 

um vidro da sala da 1ª vice-presidência foi quebrado, atingido por uma pedra. 

Um martelo também foi lançado por manifestantes no acesso da entrada 

principal do Congresso. (Presidente em exercício da Câmara pede reforço no 

policiamento. AGÊNCIA, 2013). 

 

Foi classificada como fato externo também a matéria que trata do pedido de apoio do 

Congresso Nacional feito pela então Presidente da República, Dilma Rousseff. 

 

Em pronunciamento motivado pelas recentes manifestações no País, a presidente 

disse que espera a aprovação do projeto que destina 100% dos royalties do 

petróleo para a educação e de uma ampla e profunda reforma política. As 

propostas aguardam votação na Câmara. (Dilma pede apoio para reforma 

política e para destinar royalties à educação. AGÊNCIA, 2013). 

 

Houve ainda notícia relacionada à reunião da então Presidente da República, Dilma 

Rousseff, com manifestantes e a citação de propostas em tramitação no Congresso Nacional. 

 

Após reunião nesta segunda-feira com a presidente da República, Dilma 

Rousseff, os representantes do Movimento Passe Livre defenderam a aprovação 

da PEC 90/11, da deputada Luiza Erundina (PSB-SP), que prevê a inclusão do 

transporte no grupo de direitos sociais, destinados a todas as pessoas, 

estabelecidos pela Constituição Federal. O artigo 6º da Carta enumera aspectos 

relevantes da vida em sociedade. (Manifestantes pedem aprovação de PEC que 

transforma transporte em direito. AGÊNCIA, 2013). 
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Por fim, treze (14,6%) notícias receberam classificações distintas das previstas na tabela, 

dez de forma exclusiva. Assim, cabe destacar em quais contextos essas matérias estavam 

inseridas, quais sejam: programação da TV Câmara; pesquisa realizada pelo portal da Câmara 

dos Deputados; reunião da Bancada Feminina; reunião de Frente Parlamentar; retorno de 

parlamentares ao Brasil – incluindo o presidente da Casa; plenário do Senado Federal; 

funcionamento e expediente da Câmara dos Deputados, além de compromissos previstos na 

agenda do presidente da Casa, tais como a recepção de manifestantes e a participação de 

reuniões.  

 

Mesmo com as manifestações previstas para esta quarta-feira, o expediente da 

Câmara será normal. Segundo a Diretoria Geral, as vans que fazem o transporte 

dos servidores no trajeto dos estacionamentos/anexos da Casa funcionam 

normalmente. Da mesma forma, os ônibus que operam até a Rodoviária também 

seguem trafegando. (Mesmo com as manifestações previstas para hoje, 

expediente da Câmara é normal. AGÊNCIA, 2013). 

 

O gráfico três nos mostra o quantitativo de matérias relacionadas à pergunta três, ou 

seja, em quais atividades legislativas inseria-se o contexto de cada uma das notícias analisadas12: 
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Gráfico 3: Quantitativo de classificação das notícias com relação à pergunta 3. 

 

                                                 
12 Assim como no gráfico 2, destaca-se que as alternativas de respostas não eram excludentes, de forma que a soma 

quantitativa das respostas ultrapassa a totalidade das 89 notícias classificadas como relacionadas ao tema deste 

estudo. 
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Dessa análise, é possível afirmar que as matérias publicadas pela Agência Câmara de 

Notícias estão direta ou indiretamente relacionadas ao funcionamento da Câmara dos Deputados. 

As notícias publicadas no período analisado tratam do que faz e do que fala o deputado federal 

nas atividades legislativas da Casa, da tramitação legislativa de forma geral, além do 

funcionamento da instituição.  

Nos momentos em que são relatadas vozes alheias à Câmara dos Deputados, os 

personagens são participantes de atividades da instituição ou, nos casos das matérias publicadas 

com teor de fato externo, participantes de atividades que poderiam alcançar a estrutura física da 

Casa. Há ainda falas de autoridades que citam a tramitação legislativa ou pedem apoio ao 

Congresso Nacional, como no caso da então Presidente da República, Dilma Rousseff. 

Tal constatação reforça a existência dos critérios de noticiabilidade apresentados no 

capítulo 2 deste estudo. Constata-se então que mesmo as matérias que trataram de eventos 

externos ao funcionamento do parlamento brasileiro traziam, em seus textos, pontos relacionados 

à Câmara dos Deputados.  
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4 A AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS VISTA DE DENTRO 

 

 

Realizado o levantamento bibliográfico e feitas as análises das notícias, fez-se 

necessário entrevistar profissionais que atuam nas mídias legislativas da Câmara dos Deputados 

para dar continuidade à análise da cobertura das manifestações de junho de 2013 pela Agência 

Câmara de Notícias. As entrevistas tiveram como objetivo avaliar a percepção interna daqueles 

que acompanharam de perto a cobertura realizada pelo veículo. 

Para isso, foram entrevistados dois profissionais da Secom que já trabalhavam na 

Agência Câmara em 2013: um dos editores e o editor-chefe do veículo durante as manifestações 

abordadas por este estudo. Em entrevistas realizadas pela pesquisadora, nos dias 08 e 10 de 

novembro de 2016, eles explicaram a linha editorial e os motivos pelos quais as manifestações 

foram pautadas pelo veículo. 

A escolha dos entrevistados se deu pela evidente função de destaque desempenhada pelo 

então editor-chefe do veículo e pelas constantes edições realizadas pelo editor entrevistado – o 

servidor foi responsável pela edição de 36 (25,53%) das matérias analisadas no período 

selecionado, 25 delas sobre o tema em questão, ou seja, que obtiveram resposta afirmativa na 

questão um da tabela de classificação de notícias. 

Destaca-se a importância para este trabalho de buscar compreender os critérios de 

noticiabilidade da Agência Câmara de Notícias apresentados em diversas faces: na literatura, na 

análise de conteúdo das matérias publicadas e na percepção dos profissionais do veículo.  

 

 

4.1 Uma visão interna 

 

 

À época das manifestações de 2013, o editor-chefe da Agência Câmara de Notícias era o 

servidor efetivo Janary Melo Lima Junior. Hoje com 45 anos, o profissional atua há 24 anos 

como jornalista, onze deles na Câmara dos Deputados. Em 2013, o servidor efetivo Pierre Triboli 

dos Santos já ocupava o cargo de editor da Agência Câmara de Notícias – função que 
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desempenha até os dias de hoje. Aos 35 anos de idade e treze de profissão, o profissional trabalha 

há doze anos na Câmara dos Deputados. 

Em depoimentos à pesquisadora, os profissionais relembraram o trabalho de cobertura 

das manifestações ocorridas em junho de 2013 pela Agência Câmara de Notícias. Pierre conta as 

lembranças que tem do dia 17 de junho de 2013 – data da primeira matéria publicada pela 

Agência Câmara de Notícias sobre as manifestações populares que tomavam as ruas de diversas 

cidades brasileiras (assunto já tratado no capítulo 1 deste trabalho).  

 

A primeira manifestação [que teve cobertura pela Agência Câmara de Notícias] 

foi em uma segunda-feira à noite. De repente, começou a vir bastante gente e a 

Câmara dos Deputados estava cercada. Mas a parte interna estava vazia, não 

tinham muitos deputados, só tinha o pessoal da segurança e poucos servidores 

(depoimento à pesquisadora). 

 

O editor lembra que a equipe do veículo foi surpreendida pelo acontecimento dos 

protestos do dia 17 de junho de 2013 e que, por terem sido realizados fora do horário 

convencional de expediente da Câmara dos Deputados, culminaram na ausência de fotógrafos da 

Agência Câmara de Notícias para registrar o momento. Assim, dada a necessidade de cobertura 

pelas mídias legislativas, o próprio editor saiu da redação para fotografar a multidão que se 

aproximava do Congresso Nacional.  

Questionado sobre o momento em que as manifestações de junho de 2013 passaram a 

ser noticiadas pela Agência Câmara de Notícias, os profissionais afirmam que, na opinião deles, o 

tema passou a ser noticiado pelas mídias legislativas quando alcançou efetivamente o Congresso 

Nacional. 

 

Quando os manifestantes chegaram e ocuparam toda aquela parte da chapelaria, 

com o Departamento de Polícia Legislativa na frente, ninguém sabia direito o 

que estava acontecendo. Por isso, acredito que as motivações para que as 

manifestações tivessem a cobertura da Agência Câmara de Notícias foram 

realmente o fato dos protestos chegarem ao Congresso Nacional, a questão física 

mesmo (depoimento à pesquisadora). 

 

Janary destaca que os meses que antecederam as manifestações de 2013 foram marcados 

por protestos pontuais, que chegavam à Câmara dos Deputados na voz de parlamentares que 

reverberavam os acontecimentos estaduais como forma de criticar o governo vigente. Para o 
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então editor-chefe da Agência Câmara de Notícias, o veículo passou a noticiar os protestos 

quando esses passaram a influenciar os trabalhos legislativos.  

 

A gente só veio tratar disso a partir do momento em que as manifestações 

ganharam o país e chegaram bem aqui no gramado [do Congresso Nacional]. Na 

época, a leitura que talvez a gente tenha feito é que agora elas estavam pautando 

o parlamento. A partir daí, a gente passou a cobrir e a acompanhar os 

desdobramentos disso aqui na Câmara (depoimento à pesquisadora). 

 

Pierre lembra que, posteriormente, houve outras manifestações – algumas até marcadas 

pela violência. A partir daí, na visão do editor, o tema passou a ter cobertura pelas mídias 

legislativas pela proporção alcançada. Ainda na opinião do editor, não faz parte das atribuições 

comuns da Agência Câmara de Notícias cobrir a realização de protestos. 

 

Em princípio, as manifestações não são dadas como notícia. São mais rotineiras 

matérias que repercutem as manifestações, mas o que não é normal é a 

manifestação em si sair como matéria. Por exemplo: não é costume da Agência 

Câmara dizer que tem manifestantes na frente do Congresso Nacional, só 

quando é uma coisa muito grande. O normal é entrevistar os parlamentares e 

falar do tema, e só então citamos a manifestação. Ou seja, o enfoque dado é o 

tema estar sendo discutido na Câmara dos Deputados (depoimento à 

pesquisadora). 

 

Apesar de ter uma visão crítica quanto à cobertura de fatos externos ao parlamento, o 

então editor-chefe lembra que não houve nenhum questionamento por parte dos profissionais das 

mídias legislativas se as manifestações deveriam ou não ter a cobertura dos veículos da Câmara 

dos Deputados.  

 

As manifestações adquiriram um vulto tão grande e impressionaram tanto o país 

todo que a gente não chegou a questionar. Nós cobrimos a Casa, o parlamento, o 

que tem de importante para a sociedade ou o que a sociedade traz de importante 

para cá. No caso das manifestações, a partir do momento em que elas tomaram o 

Brasil e chegaram aqui ao gramado, passaram a ser também uma questão do 

parlamento (depoimento à pesquisadora).  

 

Ao tratar dos critérios de noticiabilidade adotados pela Agência Câmara de Notícias fora 

do contexto específico das manifestações de 2013, os profissionais destacaram as referências 

estipuladas pelo Manual da Secom e afirmaram que os critérios utilizados dizem respeito ao 
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universo dos parlamentares e do parlamento, de forma que a Agência Câmara de Notícias cobre o 

que chega até o parlamento e o que o parlamento quer comunicar à sociedade.  

 

A Agência cobre o que acontece na Câmara e o que é notícia na Câmara: 

votações, audiências públicas, seminários, dentre outros. Há sempre o 

acompanhamento das sessões do plenário também. Portanto, se torna matéria o 

que é oficial e não os bastidores. Procura-se o interesse do público e não o 

interesse na perspectiva dos parlamentares (depoimento à pesquisadora). 

 

Ao serem questionados sobre a decisão do que entra e do que não entra na pauta do 

veículo, os jornalistas explicaram que, na época, havia a realização diária de reuniões de pauta 

entre os editores-chefes dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados, o coordenador 

de Jornalismo e o pauteiro. Nesse momento, eram definidos previamente quais acontecimentos 

teriam a cobertura de cada um dos veículos legislativos e, ao longo da semana, eram feitos os 

ajustes na cobertura em função do surgimento de novas agendas. Pierre afirma que, quando havia 

a necessidade de cobertura de eventos que não estavam previstos, os repórteres eram realocados 

de uma pauta para outra se, nas palavras dele, essa nova demanda fosse avaliada como mais 

“quente”. 

Ambos os entrevistados relataram ainda a dificuldade encontrada pela carência de 

repórteres nas mídias legislativas e que a precariedade de profissionais dificulta a cobertura dos 

acontecimentos da Casa. 

 

Às vezes, só temos um repórter para acompanhar mais de um acontecimento. 

Então, depende da chefia escolher qual terá a cobertura da Agência. Os chefes 

podem dar preferência para um evento em detrimento de outro, levando em 

consideração os critérios de noticiabilidade previstos no Manual da Secom 

(depoimento à pesquisadora). 

 

 
A gente lida aqui na Câmara com a ausência de repórteres. A gente tem que 

cobrir as pontas principais, mas tinha muita coisa que eu, por exemplo, 

considerava importante e que não era coberto. De um modo geral, as coisas eram 

sempre muito tranquilas, mas a gente sempre teve o problema da carência de 

repórter. A cobertura que a gente fazia dos eventos da Casa, na época, era 

mínima (depoimento à pesquisadora). 

 

Questionados sobre a influência dos parlamentares no processo de seleção do que era 

acompanhado e noticiado pelos repórteres da Agência Câmara de Notícias, os profissionais 
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afirmam que havia ocasiões em que os parlamentares solicitavam o acompanhamento do veículo 

legislativo, mas, na época, acreditam que não houve nenhuma interferência parlamentar na 

decisão do que seria coberto pelo veículo. “Nessas situações, a cobertura depende da agenda da 

Casa no dia. Se for um acontecimento mais quente, nós acompanhamos e damos preferência para 

o pedido do deputado (depoimento à pesquisadora)”. 

As respostas alcançadas nos questionamentos feitos aos entrevistados vão ao encontro 

dos resultados obtidos na análise das matérias publicadas pela Agência Câmara de Notícias no 

período estipulado pela pesquisadora. É possível afirmar, por exemplo, que o início da cobertura 

das manifestações de 2013 pelo veículo se deu no momento em que os protestos atingiram a 

estrutura física do Congresso Nacional. Tal constatação é possível ao conciliar a análise da 

primeira matéria publicada – como já detalhado no capítulo 3 deste estudo – e as afirmações dos 

profissionais entrevistados.  

Reiterando a conclusão obtida no capítulo 3 deste trabalho, pode-se afirmar que as 

mídias legislativas tratam do funcionamento do parlamento brasileiro – no caso deste estudo, da 

Câmara dos Deputados. A Agência Câmara de Notícias repercute o trabalho dos parlamentares, 

os acontecimentos internos da Câmara dos Deputados e os externos apenas quando esses 

possuem interferência nos trabalhos da Casa. 

Dessa forma, ainda que não faça parte das atribuições dos veículos legislativos 

acompanhar a realização de protestos alheios ao trabalho desempenhado pela Câmara dos 

Deputados, o assunto pode passar a ser alvo dos profissionais da Secom caso influa, de alguma 

forma, no funcionamento do parlamento brasileiro. Esta é, portanto, a justificativa para que a 

Agência Câmara de Notícias tenha feito a cobertura das manifestações de 2013 detalhadas no 

capítulo 1 deste estudo. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar a cobertura das manifestações de 2013, pelo 

veículo legislativo Agência Câmara de Notícias, com base na literatura, na coleta e análise de 

dados e nos depoimentos dados à pesquisadora por profissionais da Secretaria de Comunicação 

da Câmara dos Deputados (Secom). O estudo buscou correlacionar os critérios de noticiabilidade 

do veículo em questão para identificar as motivações para a cobertura das manifestações de 2013. 

O presente estudo teve início com o resgate dos acontecimentos de 2013, quando 

milhões de brasileiros foram às ruas, em centenas de cidades brasileiras, para demonstrar sua 

insatisfação com os rumos que tomava o país. No capítulo 1, destacou-se a realização de 

protestos de rua ao redor do mundo e constatou-se que, no Brasil, a motivação inicial para que a 

população se manifestasse foi o aumento dos preços do transporte público. Mobilizados 

principalmente por meio das redes sociais, brasileiros e brasileiras mostraram ao Poder Público 

seu descontentamento e obtiveram, em meados de junho, uma resposta positiva das autoridades: 

em diversas cidades do país, o reajuste das tarifas foi suspenso e, em alguns casos, reduziu-se o 

preço das passagens de ônibus, trens, metrôs e barcas. 

Mostrou-se ainda que o movimento foi dividido em três partes, sendo a primeira delas 

focada prioritariamente na pauta do transporte público e tendo como epicentro a cidade de São 

Paulo. Em seguida, notou-se a expansão das cidades participantes, bem como da pauta 

apresentada pela sociedade. Nesse momento, as demandas tornaram-se difusas e a população 

clamou por mudanças no ambiente político, pediu melhorias nas áreas de educação e saúde, 

dentre outras solicitações. A violência policial, a depredação de espaços públicos e a cobertura 

massiva da mídia marcaram a segunda leva de protestos.  

Por fim, o movimento perdeu força – embora antes a sociedade tivesse colhido, tanto do 

Poder Executivo quanto do Legislativo, os frutos das investidas nas ruas. Muito embora não 

tenham sido respondidas todas as demandas da sociedade – até por serem incontáveis os motivos 

para os protestos – pautas prioritárias das manifestações foram aprovadas pelo Congresso 

Nacional: a PEC 37/11 foi rejeitada pelos parlamentares, por exemplo, e o Projeto de Decreto 

Legislativo 234/2011 teve a retirada de tramitação aprovada pelo plenário da Câmara dos 

Deputados. Houve ainda aqueles pedidos que, apesar do massivo apoio dos manifestantes, não 
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obtiveram a resposta desejada. Pode-se citar a reforma política proposta pela então base do 

governo e que tramita, até os dias de hoje, em passos lentos no Congresso Nacional. 

Em seguida, este estudou focou na conceituação dos veículos legislativos, bem como na 

história da Agência Câmara de Notícias. O capítulo 2 mostrou que as motivações para a criação 

dos veículos legislativos – com foco na Câmara dos Deputados – envolvem desde a aproximação 

da sociedade com o parlamento até a importância da mídia legislativa como instrumento de 

ampliação da confiança no Poder Legislativo. O disposto constitucional da necessidade de 

publicização das atividades da administração pública também foi abordado como preceito para a 

criação das mídias legislativas. 

Destacou-se o papel dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados como meio 

de possibilitar a compreensão, por parte da sociedade, dos processos políticos e do 

funcionamento da instituição. Ainda que auxiliem na recuperação da imagem do Poder 

Legislativo, desgastada pela mídia comercial, viu-se que os veículos legislativos primam pela 

transmissão de informações isentas, verdadeiras e imparciais para a sociedade brasileira. 

O capítulo 2 abordou que a diferenciação entre a mídia legislativa e a comercial envolve 

não só a motivação econômica, como também critérios de noticiabilidade que, embora sejam 

semelhantes em alguns momentos da produção jornalística, diferem-se no que tange ao que é 

notícia para os veículos legislativos da Câmara dos Deputados. 

Ao tratar especificamente da Agência Câmara de Notícias, o capítulo 2 deste estudo 

resgatou a história do veículo desde a criação do Serviço de Difusão da Câmara dos Deputados, 

em 1961, até a aprovação da Resolução 4/15, que instituiu a figura do Secretário de Comunicação 

da Casa como sendo um dos parlamentares no exercício do mandato. Observaram-se as 

competências do veículo e passou-se, então, à compreensão dos critérios de noticiabilidade 

utilizados pela mídia legislativa da Casa. 

Percebeu-se que a Agência Câmara de Notícias prima pela cobertura das atividades da 

Câmara dos Deputados, tais como as votações em plenário e nas comissões, a realização de 

audiências públicas e o discurso parlamentar. Viu-se que, no que tange à escolha das fontes, o 

veículo legislativo tem como principais fontes os próprios parlamentares – sendo alguns deles 

prioritários em detrimento de outros, dada a posição institucional ocupada. 

A análise propriamente dita da cobertura das manifestações de 2013 pela Agência 

Câmara de Notícias teve início no capítulo 3 deste estudo. Nesse momento, foram analisadas as 
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141 matérias produzidas pelo veículo e que foram selecionadas pelos critérios aplicados pela 

pesquisadora. Com base em uma tabela de classificação de notícias, foi analisado o conteúdo dos 

textos e relacionadas as vozes presentes nas matérias, bem como contextualizadas as atividades 

legislativas nas quais essas inseriam-se.  

Os resultados obtidos mostraram que, das notícias analisadas, 89 (63%) tratavam do 

objeto de análise deste estudo, qual seja: as manifestações de 2013 das quais tratou o capítulo 1. 

Percebeu-se que a voz que obteve maior destaque nas matérias estudadas foi a do presidente da 

instituição, sendo percebidas declarações tanto do titular da vaga quanto de membros da mesa 

diretora no exercício da presidência. Por outro lado, foi baixa a incidência das vozes do 

presidente do Senado Federal e / ou do Congresso Nacional, percebendo-se então o caráter 

institucional do veículo.  

Mostrou-se ainda que os líderes de partido obtiveram a segunda colocação na quantidade 

de matérias que se utilizaram das vozes desses parlamentares. Lembrou-se que essas afirmações 

não trataram exclusivamente das opiniões do partido, acontecendo de, por vezes, a opinião 

expressa ser a do deputado federal no exercício da liderança. Obtiveram ainda espaço nas 

publicações da Agência Câmara de Notícias as falas de autores e relatores de projetos, de 

presidentes de comissão, bem como de deputados federais que não estivessem no exercício de 

nenhuma outra posição já evidenciada na tabela. Ao avaliar a incidência de vozes alheias do 

Poder Legislativo, constatou-se que alcançaram espaço nas matérias publicadas autoridades do 

Poder Executivo e membros da Sociedade Civil. 

O capítulo 3 contextualizou também as atividades legislativas nas quais se inseriam as 

matérias publicadas no período estipulado pela pesquisadora. Os resultados mostraram que, 

apesar do maior número de notícias priorizar os acontecimentos Casa, tais como plenário, 

comissões, audiências públicas, reunião de líderes ou tramitação legislativa, 28,8% (25 matérias) 

da cobertura tratou de fatos aparentemente externos ao funcionamento do parlamento. Esse 

aspecto mereceu uma análise mais aprofundada para buscar as causas de cobertura pelo veículo 

legislativo.  

Identificou-se que a possibilidade de alcance da estrutura física do Congresso Nacional 

pelos manifestantes esteve presente no conteúdo das notícias, bem como o pedido de apoio do 

Congresso Nacional pela então chefe do Poder Executivo. Percebeu-se, então, que mesmo nas 
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matérias que tratavam de fatos aparentemente externos ao parlamento, encontrava-se conexão 

com o funcionamento da Casa.  

No quarto e último capítulo deste estudo, a análise teve como foco a percepção de 

profissionais da Secom acerca do funcionamento da Agência Câmara de Notícias. Por meio de 

entrevistas com um dos editores e com o editor-chefe do veículo à época das manifestações de 

2013, a pesquisadora buscou perceber os critérios de noticiabilidade da mídia legislativa, bem 

como se deu a cobertura dos protestos na avaliação dos jornalistas. 

As respostas obtidas foram ao encontro dos resultados encontrados nos capítulos 

anteriores deste estudo. Constatou-se que os levantes populares de 2013 passaram a fazer parte da 

pauta do veículo legislativo no momento em que alcançaram efetivamente o Congresso Nacional. 

Na visão dos profissionais entrevistados, o alcance da estrutura física e a percepção de que os 

protestos estavam pautando o parlamento foram os critérios utilizados para que a Agência 

Câmara de Notícias passasse a cobrir as manifestações. Destacou-se ainda que a cobertura de 

manifestações, de maneira geral, não costuma fazer parte da agenda do veículo legislativo, sendo 

noticiada, geralmente, a repercussão dos acontecimentos no interior do parlamento.  

Ao analisar os critérios de noticiabilidade utilizados pelo veículo legislativo, a percepção 

dos entrevistados também está relacionada com os percebidos na literatura e na análise das 

notícias. Na visão dos profissionais, a Agência Câmara de Notícias tem como objeto das 

publicações os acontecimentos internos e / ou relacionados ao parlamento brasileiro. Cobre-se o 

que é produzido na Câmara dos Deputados, bem como fatos externos que influenciem no trabalho 

da instituição. 

Concluiu-se, portanto, o que é e o que não é notícia para a Agência Câmara de Notícias. 

Com base na literatura estudada, na análise das notícias e na percepção dos profissionais 

entrevistados, constatou-se que o veículo legislativo noticia o que faz e o que fala o deputado 

federal no interior do parlamento. São retratados as atividades legislativas e os acontecimentos da 

Câmara dos Deputados. Já os fatos externos possuem espaço na mídia legislativa quando esses 

interferem direta ou indiretamente no funcionamento da Casa.  

Evidenciou-se a função dos veículos legislativos de transmitir para a sociedade 

informações verdadeiras e isentas sobre o funcionamento do parlamento, com o objetivo de 

aumentar a confiança e a credibilidade da população na instituição Câmara dos Deputados. 
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Em linhas gerais, o discurso fundador é centrado na difusão de informações 

jornalísticas, ou seja, o modelo que impera no setor privado. Essas mídias, 

portanto, atuam principalmente como centros burocráticos distribuidores de 

conteúdos, cujo diferencial é o enquadramento noticioso e a seleção de 

informações sob um prisma favorável ao Poder Legislativo. Com isso pretende-

se mudar a reputação institucional, aumentar a visibilidade das abordagens 

positivas e conferir publicidade a aspectos negligenciados pela mídia comercial. 

Assim, o sistema de comunicação da Câmara se apresenta como contraponto à 

cobertura da mídia privada, como se a oferta de informação com angulação 

institucional fosse suficiente para produzir efeitos decisivos na opinião pública, 

legitimar a atuação desse sistema perante a sociedade e alterar o cenário político 

(BARROS, BERNARDES e LEMOS, 2014, pg. 22 – 23). 

 

Os resultados obtidos por esta pesquisadora ampliam a discussão conceitual acerca do 

campo aqui estudado. Os dados obtidos revelaram, para o estudo do jornalismo legislativo, a 

existência de critérios de noticiabilidade que, embora semelhantes em alguns aspectos com o 

jornalismo desenvolvido pela mídia comercial, diferem-se da grande imprensa por possuírem 

características próprias desde a seleção do que é e do que não é notícia até a escolha das fontes.  

Apesar de adentrar o campo dos Estudos Legislativos, esta pesquisa priorizou como 

objeto principal a área da comunicação, sendo os veículos legislativos o ponto majoritário da 

análise. Pôde-se perceber que a Agência Câmara de Notícias serve como uma forma de mostrar 

para a sociedade brasileira as atividades desenvolvidas, prioritariamente, no interior de uma das 

casas do parlamento brasileiro.  

No que tange à cobertura propriamente dita das manifestações de 2013, evidenciou-se o 

papel da Agência Câmara de Notícias como participante apenas no momento em que os protestos 

alcançaram efetivamente o Congresso Nacional. Percebeu-se que o papel desenvolvido pelo 

veículo legislativo em questão foi apenas de noticiar os fatos que estavam ao alcance da Câmara 

dos Deputados. Dessa forma, o veículo cumpriu com o que é colocado pela literatura – não 

colaborando, portanto, com os milhões de manifestantes espalhados nas centenas de cidades do 

país.  

Ressalta-se, porém, que as práticas analisadas e praticadas pela Agência Câmara de 

Notícias colocam o veículo alheio aos acontecimentos de grande repercussão nacional – salvo em 

caso de envolvimento direto ou indireto da Câmara dos Deputados. Assim, percebe-se uma mídia 

legislativa que não se manifesta sobre temas nacionais até que a instituição esteja direta ou 

indiretamente envolvida. 



59 

 

Tais práticas levantam o questionamento acerca da comunicação desenvolvida pela 

instituição: seria o jornalismo praticado pelos veículos legislativos da Câmara dos Deputados um 

exemplo de comunicação pública ou institucional? Tais perguntas poderão ser respondidas por 

meio da análise conceitual de cada um dos campos da comunicação mencionados, bem como 

uma análise ampliada da cobertura realizada pelo veículo – objeto esse possível para uma 

próxima pesquisa.  

Cabe mencionar, ainda, os questionamentos levantados próprios profissionais da Secom 

acerca do tipo de jornalismo desenvolvido pelos veículos da Câmara dos Deputados, tendo em 

vista que a dúvida já habita os sentimentos desses jornalistas. 

  

O que nós fazemos? A gente faz comunicação pública? Comunicação pública é 

isso: usar ferramentas do jornalismo tradicional para mostrar o que a Casa está 

fazendo? Como é que eu posso fazer comunicação pública inserido dentro da 

instituição que eu cubro, sendo submetido orçamentariamente à ela? Então, eu 

não sei o que a gente faz. A gente faz um misto de comunicação pública, de 

assessoria de imprensa e de jornalismo tradicional. E é um jornalismo na linha 

da navalha, porque eu tenho 513 ombudsmen aqui dentro mais duzentos milhões 

ao lado de fora (depoimento à pesquisadora). 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Tabela de classificação de notícias 

 

TÍTULO: (data – horário) 

Reportagem:  

Editor:  

 

1) O termo “manifest*” possui relação com as manifestações em análise no estudo?  

(   ) SIM                                                  (   ) NÃO 

 

2) Se sim, quais dessas vozes aparecem no texto da matéria?  

(   ) Autor de projeto 

(   ) Autoridade do Poder Executivo 

(   ) Deputado federal  

(   ) Líder de partido 

(   ) Presidente da Câmara dos Deputados 

(   ) Presidente de comissão 

(   ) Presidente do Congresso Nacional 

(   ) Presidente do Senado Federal 

(   ) Relator de projeto 

(   ) Sociedade Civil 

(   ) Outros: 

 

3) Em qual atividade legislativa está inserido o contexto da matéria em análise? 

(   ) Audiência pública 

(   ) Comissões 

(   ) Fato externo 

(   ) Plenário 

(   ) Reunião de líderes 

(   ) Tramitação legislativa 

(   ) Outros: 
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APÊNDICE B – Notícias analisadas pela pesquisadora 

 

NOTÍCIAS PUBLICADAS PELA AGÊNCIA CÂMARA DE NOTÍCIAS13 

TÍTULO DATA 

Plenário deve votar recursos para estados e 

criação de municípios. 
03 de junho de 2013. 

Conselho de Comunicação Social fará debate 

sobre EBC em julho. 
03 de junho de 2013. 

Plenário pode votar MP que permite verba do 

Fundeb para pré-escola filantrópica. 
04 de junho de 2013. 

Comissão e frente parlamentar discutem hoje o 

projeto da "cura" gay. 
04 de junho de 2013. 

Contagem de votos de cassados a favor do 

partido será votada sem acordo. 
04 de junho de 2013. 

Minirreforma eleitoral poderá ser votada em 

Plenário na próxima terça. 
04 de junho de 2013. 

Psol é contra projeto sobre criação de novos 

municípios. 
04 de junho de 2013. 

Presidente vai permitir que manifestantes pró-

municípios entrem em Plenário. 
04 de junho de 2013. 

Projeto teve apoio de todos os partidos, menos 

do Psol. 
04 de junho de 2013. 

Câmara aprova projeto que regulamenta 

criação de municípios. 
05 de junho de 2013. 

CCJ aprova PEC que dá autonomia à 

administração tributária. 
05 de junho de 2013. 

Estatuto do Nascituro é aprovado pela 

Comissão de Finanças e Tributação. 
05 de junho de 2013. 

                                                 
13 Com base nos critérios estipulados pela pesquisadora, quais sejam: Acesso ao portal da instituição 

(http://www.camara.leg.br) e busca feita pelo termo “manifest*”. Os filtros aplicados no sistema de buscas do portal 

foram o de restringir às notícias, o período – no qual se limitou à busca ao período de 01/06/2013 à 30/06/2013, ou 

seja, durante o mês de junho – e o de coleção, no qual foram selecionadas apenas as matérias da Agência Câmara.  

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/443784-PLENARIO-DEVE-VOTAR-RECURSOS-PARA-ESTADOS-E-CRIACAO-DE-MUNICIPIOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/443784-PLENARIO-DEVE-VOTAR-RECURSOS-PARA-ESTADOS-E-CRIACAO-DE-MUNICIPIOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/COMUNICACAO/443875-CONSELHO-DE-COMUNICACAO-SOCIAL-FARA-DEBATE-SOBRE-EBC-EM-JULHO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/COMUNICACAO/443875-CONSELHO-DE-COMUNICACAO-SOCIAL-FARA-DEBATE-SOBRE-EBC-EM-JULHO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/443924-PLENARIO-PODE-VOTAR-MP-QUE-PERMITE-VERBA-DO-FUNDEB-PARA-PRE-ESCOLA-FILANTROPICA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/443924-PLENARIO-PODE-VOTAR-MP-QUE-PERMITE-VERBA-DO-FUNDEB-PARA-PRE-ESCOLA-FILANTROPICA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/443932-COMISSAO-E-FRENTE-PARLAMENTAR-DISCUTEM-HOJE-O-PROJETO-DA-CURA-GAY.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/443932-COMISSAO-E-FRENTE-PARLAMENTAR-DISCUTEM-HOJE-O-PROJETO-DA-CURA-GAY.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444010-CONTAGEM-DE-VOTOS-DE-CASSADOS-A-FAVOR-DO-PARTIDO-SERA-VOTADA-SEM-ACORDO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444010-CONTAGEM-DE-VOTOS-DE-CASSADOS-A-FAVOR-DO-PARTIDO-SERA-VOTADA-SEM-ACORDO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444009-MINIRREFORMA-ELEITORAL-PODERA-SER-VOTADA-EM-PLENARIO-NA-PROXIMA-TERCA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444009-MINIRREFORMA-ELEITORAL-PODERA-SER-VOTADA-EM-PLENARIO-NA-PROXIMA-TERCA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444029-PSOL-E-CONTRA-PROJETO-SOBRE-CRIACAO-DE-NOVOS-MUNICIPIOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444029-PSOL-E-CONTRA-PROJETO-SOBRE-CRIACAO-DE-NOVOS-MUNICIPIOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444040-PRESIDENTE-VAI-PERMITIR-QUE-MANIFESTANTES-PRO-MUNICIPIOS-ENTREM-EM-PLENARIO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444040-PRESIDENTE-VAI-PERMITIR-QUE-MANIFESTANTES-PRO-MUNICIPIOS-ENTREM-EM-PLENARIO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444059-PROJETO-TEVE-APOIO-DE-TODOS-OS-PARTIDOS,-MENOS-DO-PSOL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444059-PROJETO-TEVE-APOIO-DE-TODOS-OS-PARTIDOS,-MENOS-DO-PSOL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIDADES/444061-CAMARA-APROVA-PROJETO-QUE-REGULAMENTA-CRIACAO-DE-MUNICIPIOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIDADES/444061-CAMARA-APROVA-PROJETO-QUE-REGULAMENTA-CRIACAO-DE-MUNICIPIOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/444080-CCJ-APROVA-PEC-QUE-DA-AUTONOMIA-A-ADMINISTRACAO-TRIBUTARIA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/444080-CCJ-APROVA-PEC-QUE-DA-AUTONOMIA-A-ADMINISTRACAO-TRIBUTARIA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/444095-ESTATUTO-DO-NASCITURO-E-APROVADO-PELA-COMISSAO-DE-FINANCAS-E-TRIBUTACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/444095-ESTATUTO-DO-NASCITURO-E-APROVADO-PELA-COMISSAO-DE-FINANCAS-E-TRIBUTACAO.html
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Deputados defendem regras para coibir 

desmanche ilegal de veículos. 
05 de junho de 2013. 

STF adia julgamento sobre proposta que inibe 

criação de partidos. 
05 de junho de 2013. 

Parlamentares divergem sobre projeto de 

incentivo à Cultura. 
05 de junho de 2013. 

Congresso tem sessão hoje para promulgar 

criação de tribunais regionais. 
06 de junho de 2013. 

Frente Parlamentar se reúne para definir ações 

em defesa do voto aberto. 
06 de junho de 2013. 

Adoção do orçamento impositivo não é 

inconstitucional, afirma juiz. 
06 de junho de 2013. 

Comissão aprova incentivo para doação a 

universidade e centro de pesquisa. 
07 de junho de 2013. 

Projeto proíbe contratação de TV paga com 

vale-cultura. 
07 de junho de 2013. 

Frentes parlamentares promovem ato em 

defesa do voto aberto na quarta-feira. 
10 de junho de 2013. 

Audiência discute projeto que altera a Lei 

Orgânica da AGU. 
11 de junho de 2013. 

Comissão rejeita participação em licitação de 

empresa em recuperação judicial. 
11 de junho de 2013. 

Projeto em análise na Câmara visa a fortalecer 

AGU, diz advogado-geral substituto. 
11 de junho de 2013. 

Rejeitado pedido de retirada de pauta de 

projeto que prevê tratamento da 

homossexualidade. 

11 de junho de 2013. 

CCJ adia para julho votação de proposta que 

regulamenta terceirização. 
11 de junho de 2013. 

Adiada outra vez votação de proposta que 

permite tratamento da homossexualidade. 
11 de junho de 2013. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444126-DEPUTADOS-DEFENDEM-REGRAS-PARA-COIBIR-DESMANCHE-ILEGAL-DE-VEICULOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444126-DEPUTADOS-DEFENDEM-REGRAS-PARA-COIBIR-DESMANCHE-ILEGAL-DE-VEICULOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444142-STF-ADIA-JULGAMENTO-SOBRE-PROPOSTA-QUE-INIBE-CRIACAO-DE-PARTIDOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444142-STF-ADIA-JULGAMENTO-SOBRE-PROPOSTA-QUE-INIBE-CRIACAO-DE-PARTIDOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/444211-PARLAMENTARES-DIVERGEM-SOBRE-PROJETO-DE-INCENTIVO-A-CULTURA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/444211-PARLAMENTARES-DIVERGEM-SOBRE-PROJETO-DE-INCENTIVO-A-CULTURA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/444213-CONGRESSO-TEM-SESSAO-HOJE-PARA-PROMULGAR-CRIACAO-DE-TRIBUNAIS-REGIONAIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/444213-CONGRESSO-TEM-SESSAO-HOJE-PARA-PROMULGAR-CRIACAO-DE-TRIBUNAIS-REGIONAIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444219-FRENTE-PARLAMENTAR-SE-REUNE-PARA-DEFINIR-ACOES-EM-DEFESA-DO-VOTO-ABERTO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444219-FRENTE-PARLAMENTAR-SE-REUNE-PARA-DEFINIR-ACOES-EM-DEFESA-DO-VOTO-ABERTO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/444230-ADOCAO-DO-ORCAMENTO-IMPOSITIVO-NAO-E-INCONSTITUCIONAL,-AFIRMA-JUIZ.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/444230-ADOCAO-DO-ORCAMENTO-IMPOSITIVO-NAO-E-INCONSTITUCIONAL,-AFIRMA-JUIZ.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/444358-COMISSAO-APROVA-INCENTIVO-PARA-DOACAO-A-UNIVERSIDADE-E-CENTRO-DE-PESQUISA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/444358-COMISSAO-APROVA-INCENTIVO-PARA-DOACAO-A-UNIVERSIDADE-E-CENTRO-DE-PESQUISA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/444452-PROJETO-PROIBE-CONTRATACAO-DE-TV-PAGA-COM-VALE-CULTURA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/444452-PROJETO-PROIBE-CONTRATACAO-DE-TV-PAGA-COM-VALE-CULTURA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444603-FRENTES-PARLAMENTARES-PROMOVEM-ATO-EM-DEFESA-DO-VOTO-ABERTO-NA-QUARTA-FEIRA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444603-FRENTES-PARLAMENTARES-PROMOVEM-ATO-EM-DEFESA-DO-VOTO-ABERTO-NA-QUARTA-FEIRA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/444479-AUDIENCIA-DISCUTE-PROJETO-QUE-ALTERA-A-LEI-ORGANICA-DA-AGU.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/444479-AUDIENCIA-DISCUTE-PROJETO-QUE-ALTERA-A-LEI-ORGANICA-DA-AGU.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/444630-COMISSAO-REJEITA-PARTICIPACAO-EM-LICITACAO-DE-EMPRESA-EM-RECUPERACAO-JUDICIAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/444630-COMISSAO-REJEITA-PARTICIPACAO-EM-LICITACAO-DE-EMPRESA-EM-RECUPERACAO-JUDICIAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/444641-PROJETO-EM-ANALISE-NA-CAMARA-VISA-A-FORTALECER-AGU,-DIZ-ADVOGADO-GERAL-SUBSTITUTO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/444641-PROJETO-EM-ANALISE-NA-CAMARA-VISA-A-FORTALECER-AGU,-DIZ-ADVOGADO-GERAL-SUBSTITUTO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/444648-REJEITADO-PEDIDO-DE-RETIRADA-DE-PAUTA-DE-PROJETO-QUE-PREVE-TRATAMENTO-DA-HOMOSSEXUALIDADE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/444648-REJEITADO-PEDIDO-DE-RETIRADA-DE-PAUTA-DE-PROJETO-QUE-PREVE-TRATAMENTO-DA-HOMOSSEXUALIDADE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/444648-REJEITADO-PEDIDO-DE-RETIRADA-DE-PAUTA-DE-PROJETO-QUE-PREVE-TRATAMENTO-DA-HOMOSSEXUALIDADE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/444656-CCJ-ADIA-PARA-JULHO-VOTACAO-DE-PROPOSTA-QUE-REGULAMENTA-TERCEIRIZACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/444656-CCJ-ADIA-PARA-JULHO-VOTACAO-DE-PROPOSTA-QUE-REGULAMENTA-TERCEIRIZACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/444670-ADIADA-OUTRA-VEZ-VOTACAO-DE-PROPOSTA-QUE-PERMITE-TRATAMENTO-DA-HOMOSSEXUALIDADE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/444670-ADIADA-OUTRA-VEZ-VOTACAO-DE-PROPOSTA-QUE-PERMITE-TRATAMENTO-DA-HOMOSSEXUALIDADE.html
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Manifestantes defendem fim do voto secreto 

no Congresso. 
12 de junho de 2013. 

Deputados discutem estratégias para votar 

novas regras do FPE. 
12 de junho de 2013. 

Plenário aprova urgência para proposta sobre o 

FPE. 
12 de junho de 2013. 

Anteprojeto de Lei Complementar sobre 

demarcação de terras indígenas. 
12 de junho de 2013. 

Psol critica medidas previstas na MP de 

capitalização dos bancos. 
12 de junho de 2013. 

Protestos na Câmara pedem fim do voto 

secreto em todas as decisões do Congresso. 
12 de junho de 2013. 

Votação da minirreforma eleitoral em Plenário 

fica para o dia 25. 
13 de junho de 2013. 

Ministra Rosa Weber vota favorável à 

tramitação do PL que restringe novos partidos. 
13 de junho de 2013. 

Senado quer votar novo projeto sobre FPE no 

dia 18. 
13 de junho de 2013. 

Suspenso julgamento no STF de projeto que 

restringe novos partidos. 
13 de junho de 2013. 

STF suspende julgamento de projeto que 

restringe novos partidos. 
13 de junho de 2013. 

Manifestantes invadem cúpulas do Congresso 

Nacional. 
17 de junho de 2013. 

Presidente em exercício da Câmara pede 

reforço no policiamento. 
17 de junho de 2013. 

Manifestantes pressionam entrada do 

Congresso Nacional. 
17 de junho de 2013. 

Presidente do Congresso deu ordens para não 

reprimir manifestação. 
17 de junho de 2013. 

Polícia utiliza gás de 17 de junho de 2013. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444792-MANIFESTANTES-DEFENDEM-FIM-DO-VOTO-SECRETO-NO-CONGRESSO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444792-MANIFESTANTES-DEFENDEM-FIM-DO-VOTO-SECRETO-NO-CONGRESSO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444870-DEPUTADOS-DISCUTEM-ESTRATEGIAS-PARA-VOTAR-NOVAS-REGRAS-DO-FPE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444870-DEPUTADOS-DISCUTEM-ESTRATEGIAS-PARA-VOTAR-NOVAS-REGRAS-DO-FPE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444871-PLENARIO-APROVA-URGENCIA-PARA-PROPOSTA-SOBRE-O-FPE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444871-PLENARIO-APROVA-URGENCIA-PARA-PROPOSTA-SOBRE-O-FPE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/444886-ANTEPROJETO-DE-LEI-COMPLEMENTAR-SOBRE-DEMARCACAO-DE-TERRAS-INDIGENAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/444886-ANTEPROJETO-DE-LEI-COMPLEMENTAR-SOBRE-DEMARCACAO-DE-TERRAS-INDIGENAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/444884-PSOL-CRITICA-MEDIDAS-PREVISTAS-NA-MP-DE-CAPITALIZACAO-DOS-BANCOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/444884-PSOL-CRITICA-MEDIDAS-PREVISTAS-NA-MP-DE-CAPITALIZACAO-DOS-BANCOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444934-PROTESTOS-NA-CAMARA-PEDEM-FIM-DO-VOTO-SECRETO-EM-TODAS-AS-DECISOES-DO-CONGRESSO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444934-PROTESTOS-NA-CAMARA-PEDEM-FIM-DO-VOTO-SECRETO-EM-TODAS-AS-DECISOES-DO-CONGRESSO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444950-VOTACAO-DA-MINIRREFORMA-ELEITORAL-EM-PLENARIO-FICA-PARA-O-DIA-25.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/444950-VOTACAO-DA-MINIRREFORMA-ELEITORAL-EM-PLENARIO-FICA-PARA-O-DIA-25.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/444975-MINISTRA-ROSA-WEBER-VOTA-FAVORAVEL-A-TRAMITACAO-DO-PL-QUE-RESTRINGE-NOVOS-PARTIDOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/444975-MINISTRA-ROSA-WEBER-VOTA-FAVORAVEL-A-TRAMITACAO-DO-PL-QUE-RESTRINGE-NOVOS-PARTIDOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/444990-SENADO-QUER-VOTAR-NOVO-PROJETO-SOBRE-FPE-NO-DIA-18.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ECONOMIA/444990-SENADO-QUER-VOTAR-NOVO-PROJETO-SOBRE-FPE-NO-DIA-18.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/445014-SUSPENSO-JULGAMENTO-NO-STF-DE-PROJETO-QUE-RESTRINGE-NOVOS-PARTIDOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/445014-SUSPENSO-JULGAMENTO-NO-STF-DE-PROJETO-QUE-RESTRINGE-NOVOS-PARTIDOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/445019-STF-SUSPENDE-JULGAMENTO-DE-PROJETO-QUE-RESTRINGE-NOVOS-PARTIDOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/445019-STF-SUSPENDE-JULGAMENTO-DE-PROJETO-QUE-RESTRINGE-NOVOS-PARTIDOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445269-MANIFESTANTES-INVADEM-CUPULAS-DO-CONGRESSO-NACIONAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445269-MANIFESTANTES-INVADEM-CUPULAS-DO-CONGRESSO-NACIONAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445271-PRESIDENTE-EM-EXERCICIO-DA-CAMARA-PEDE-REFORCO-NO-POLICIAMENTO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445271-PRESIDENTE-EM-EXERCICIO-DA-CAMARA-PEDE-REFORCO-NO-POLICIAMENTO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445274-MANIFESTANTES-PRESSIONAM-ENTRADA-DO-CONGRESSO-NACIONAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445274-MANIFESTANTES-PRESSIONAM-ENTRADA-DO-CONGRESSO-NACIONAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445275-PRESIDENTE-DO-CONGRESSO-DEU-ORDENS-PARA-NAO-REPRIMIR-MANIFESTACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445275-PRESIDENTE-DO-CONGRESSO-DEU-ORDENS-PARA-NAO-REPRIMIR-MANIFESTACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445276-POLICIA-UTILIZA-GAS-DE-PIMENTA-MANIFESTANTES-RECUAM-ALGUNS-METROS.html
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pimenta; manifestantes recuam alguns metros. 

Andre Vargas elogia atuação da polícia 

durante protesto. 
17 de junho de 2013. 

Manifestações repercutem no Plenário da 

Câmara. 
17 de junho de 2013. 

Protestos tomam conta do País; estudantes 

invadem cúpulas do Congresso. 
18 de junho de 2013. 

Momento é de interpretar as manifestações, 

segundo André Vargas. 
18 de junho de 2013. 

Plenário pode votar em setembro projeto sobre 

jovem infrator. 
18 de junho de 2013. 

Manifestações populares repercutem na 

reunião de líderes. 
18 de junho de 2013. 

Plenário votará hoje apenas acordos 

internacionais. 
18 de junho de 2013. 

Plenário debaterá em julho a situação do 

transporte público no País. 
18 de junho de 2013. 

Direitos Humanos aprova projeto que permite 

tratamento da homossexualidade. 
18 de junho de 2013. 

Plenário do Senado inicia discussão das novas 

regras do FPE. 
18 de junho de 2013. 

Líderes repercutem em 

Plenário manifestações populares. 
18 de junho de 2013. 

Plenário cancela votações de hoje por falta de 

acordo entre partidos. 
18 de junho de 2013. 

Deputados da Amazônia criticam anulação de 

licitações para emissoras de rádio. 
18 de junho de 2013. 

Partidos ainda não chegaram a acordo sobre a 

PEC 37. 
18 de junho de 2013. 

Termina hoje a enquete sobre a PEC 37; 

participe. 
19 de junho de 2013. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445276-POLICIA-UTILIZA-GAS-DE-PIMENTA-MANIFESTANTES-RECUAM-ALGUNS-METROS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445278-ANDRE-VARGAS-ELOGIA-ATUACAO-DA-POLICIA-DURANTE-PROTESTO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445278-ANDRE-VARGAS-ELOGIA-ATUACAO-DA-POLICIA-DURANTE-PROTESTO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445280-MANIFESTACOES-REPERCUTEM-NO-PLENARIO-DA-CAMARA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445280-MANIFESTACOES-REPERCUTEM-NO-PLENARIO-DA-CAMARA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445287-PROTESTOS-TOMAM-CONTA-DO-PAIS-ESTUDANTES-INVADEM-CUPULAS-DO-CONGRESSO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445287-PROTESTOS-TOMAM-CONTA-DO-PAIS-ESTUDANTES-INVADEM-CUPULAS-DO-CONGRESSO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445303-MOMENTO-E-DE-INTERPRETAR-AS-MANIFESTACOES,-SEGUNDO-ANDRE-VARGAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445303-MOMENTO-E-DE-INTERPRETAR-AS-MANIFESTACOES,-SEGUNDO-ANDRE-VARGAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/445310-PLENARIO-PODE-VOTAR-EM-SETEMBRO-PROJETO-SOBRE-JOVEM-INFRATOR.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SEGURANCA/445310-PLENARIO-PODE-VOTAR-EM-SETEMBRO-PROJETO-SOBRE-JOVEM-INFRATOR.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445327-MANIFESTACOES-POPULARES-REPERCUTEM-NA-REUNIAO-DE-LIDERES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445327-MANIFESTACOES-POPULARES-REPERCUTEM-NA-REUNIAO-DE-LIDERES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445337-PLENARIO-VOTARA-HOJE-APENAS-ACORDOS-INTERNACIONAIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445337-PLENARIO-VOTARA-HOJE-APENAS-ACORDOS-INTERNACIONAIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445341-PLENARIO-DEBATERA-EM-JULHO-A-SITUACAO-DO-TRANSPORTE-PUBLICO-NO-PAIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445341-PLENARIO-DEBATERA-EM-JULHO-A-SITUACAO-DO-TRANSPORTE-PUBLICO-NO-PAIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/445349-DIREITOS-HUMANOS-APROVA-PROJETO-QUE-PERMITE-TRATAMENTO-DA-HOMOSSEXUALIDADE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/445349-DIREITOS-HUMANOS-APROVA-PROJETO-QUE-PERMITE-TRATAMENTO-DA-HOMOSSEXUALIDADE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/445351-PLENARIO-DO-SENADO-INICIA-DISCUSSAO-DAS-NOVAS-REGRAS-DO-FPE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/445351-PLENARIO-DO-SENADO-INICIA-DISCUSSAO-DAS-NOVAS-REGRAS-DO-FPE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445350-LIDERES-REPERCUTEM-EM-PLENARIO-MANIFESTACOES-POPULARES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445350-LIDERES-REPERCUTEM-EM-PLENARIO-MANIFESTACOES-POPULARES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445354-PLENARIO-CANCELA-VOTACOES-DE-HOJE-POR-FALTA-DE-ACORDO-ENTRE-PARTIDOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445354-PLENARIO-CANCELA-VOTACOES-DE-HOJE-POR-FALTA-DE-ACORDO-ENTRE-PARTIDOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/COMUNICACAO/445437-DEPUTADOS-DA-AMAZONIA-CRITICAM-ANULACAO-DE-LICITACOES-PARA-EMISSORAS-DE-RADIO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/COMUNICACAO/445437-DEPUTADOS-DA-AMAZONIA-CRITICAM-ANULACAO-DE-LICITACOES-PARA-EMISSORAS-DE-RADIO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/445440-PARTIDOS-AINDA-NAO-CHEGARAM-A-ACORDO-SOBRE-A-PEC-37.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/445440-PARTIDOS-AINDA-NAO-CHEGARAM-A-ACORDO-SOBRE-A-PEC-37.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/445355-TERMINA-HOJE-A-ENQUETE-SOBRE-A-PEC-37-PARTICIPE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/445355-TERMINA-HOJE-A-ENQUETE-SOBRE-A-PEC-37-PARTICIPE.html


68 

 

Audiência discute situação do programa Brasil 

Quilombola. 
19 de junho de 2013. 

Governo federal já abriu espaço para redução 

de tarifas de ônibus, diz ministro. 
19 de junho de 2013. 

CCJ adia votação da admissibilidade da PEC 

do voto aberto para cassações. 
19 de junho de 2013. 

Plenário encerra votações por falta de quórum. 19 de junho de 2013. 

Proposta descriminaliza boca de urna e libera 

pré-campanha de candidatos. 
19 de junho de 2013. 

Adiada votação de parecer sobre processo 

contra Devanir Ribeiro. 
19 de junho de 2013. 

André Vargas espera manifestação sem 

invasão de prédio na quinta. 
19 de junho de 2013. 

Bancada feminina buscará relatoria de projetos 

de destaque, diz coordenadora. 
19 de junho de 2013. 

Ministro da Justiça vai pedir adiamento de 

votação da PEC 37. 
19 de junho de 2013. 

Deputado sugere a ministro criação de fundo 

para o transporte público. 
19 de junho de 2013. 

Henrique Alves antecipa retorno e chega hoje a 

Brasília. 
20 de junho de 2013. 

Associação de ONGs defende reforma política 

em vez de minirreforma eleitoral. 
20 de junho de 2013. 

Câmara está aberta para receber líderes 

de manifestação, diz André Vargas. 
20 de junho de 2013. 

Secretária da ONU relaciona insatisfação nas 

ruas com problemas ambientais. 
20 de junho de 2013. 

STF decide pela continuidade da tramitação de 

PL que restringe novos partidos. 
20 de junho de 2013. 

Adiar a votação da PEC 37 não responde aos 

anseios da população, diz líder do PSDB. 
20 de junho de 2013. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ASSISTENCIA-SOCIAL/445408-AUDIENCIA-DISCUTE-SITUACAO-DO-PROGRAMA-BRASIL-QUILOMBOLA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ASSISTENCIA-SOCIAL/445408-AUDIENCIA-DISCUTE-SITUACAO-DO-PROGRAMA-BRASIL-QUILOMBOLA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/445449-GOVERNO-FEDERAL-JA-ABRIU-ESPACO-PARA-REDUCAO-DE-TARIFAS-DE-ONIBUS,-DIZ-MINISTRO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/445449-GOVERNO-FEDERAL-JA-ABRIU-ESPACO-PARA-REDUCAO-DE-TARIFAS-DE-ONIBUS,-DIZ-MINISTRO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445452-CCJ-ADIA-VOTACAO-DA-ADMISSIBILIDADE-DA-PEC-DO-VOTO-ABERTO-PARA-CASSACOES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445452-CCJ-ADIA-VOTACAO-DA-ADMISSIBILIDADE-DA-PEC-DO-VOTO-ABERTO-PARA-CASSACOES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/445458-PLENARIO-ENCERRA-VOTACOES-POR-FALTA-DE-QUORUM.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445474-PROPOSTA-DESCRIMINALIZA-BOCA-DE-URNA-E-LIBERA-PRE-CAMPANHA-DE-CANDIDATOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445474-PROPOSTA-DESCRIMINALIZA-BOCA-DE-URNA-E-LIBERA-PRE-CAMPANHA-DE-CANDIDATOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445495-ADIADA-VOTACAO-DE-PARECER-SOBRE-PROCESSO-CONTRA-DEVANIR-RIBEIRO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445495-ADIADA-VOTACAO-DE-PARECER-SOBRE-PROCESSO-CONTRA-DEVANIR-RIBEIRO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445501-ANDRE-VARGAS-ESPERA-MANIFESTACAO-SEM-INVASAO-DE-PREDIO-NA-QUINTA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445501-ANDRE-VARGAS-ESPERA-MANIFESTACAO-SEM-INVASAO-DE-PREDIO-NA-QUINTA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445506-BANCADA-FEMININA-BUSCARA-RELATORIA-DE-PROJETOS-DE-DESTAQUE,-DIZ-COORDENADORA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445506-BANCADA-FEMININA-BUSCARA-RELATORIA-DE-PROJETOS-DE-DESTAQUE,-DIZ-COORDENADORA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/445515-MINISTRO-DA-JUSTICA-VAI-PEDIR-ADIAMENTO-DE-VOTACAO-DA-PEC-37.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/445515-MINISTRO-DA-JUSTICA-VAI-PEDIR-ADIAMENTO-DE-VOTACAO-DA-PEC-37.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/445551-DEPUTADO-SUGERE-A-MINISTRO-CRIACAO-DE-FUNDO-PARA-O-TRANSPORTE-PUBLICO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/445551-DEPUTADO-SUGERE-A-MINISTRO-CRIACAO-DE-FUNDO-PARA-O-TRANSPORTE-PUBLICO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445568-HENRIQUE-ALVES-ANTECIPA-RETORNO-E-CHEGA-HOJE-A-BRASILIA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445568-HENRIQUE-ALVES-ANTECIPA-RETORNO-E-CHEGA-HOJE-A-BRASILIA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445582-ASSOCIACAO-DE-ONGS-DEFENDE-REFORMA-POLITICA-EM-VEZ-DE-MINIRREFORMA-ELEITORAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445582-ASSOCIACAO-DE-ONGS-DEFENDE-REFORMA-POLITICA-EM-VEZ-DE-MINIRREFORMA-ELEITORAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445584-CAMARA-ESTA-ABERTA-PARA-RECEBER-LIDERES-DE-MANIFESTACAO,-DIZ-ANDRE-VARGAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445584-CAMARA-ESTA-ABERTA-PARA-RECEBER-LIDERES-DE-MANIFESTACAO,-DIZ-ANDRE-VARGAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/MEIO-AMBIENTE/445595-SECRETARIA-DA-ONU-RELACIONA-INSATISFACAO-NAS-RUAS-COM-PROBLEMAS-AMBIENTAIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/MEIO-AMBIENTE/445595-SECRETARIA-DA-ONU-RELACIONA-INSATISFACAO-NAS-RUAS-COM-PROBLEMAS-AMBIENTAIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445601-STF-DECIDE-PELA-CONTINUIDADE-DA-TRAMITACAO-DE-PL-QUE-RESTRINGE-NOVOS-PARTIDOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445601-STF-DECIDE-PELA-CONTINUIDADE-DA-TRAMITACAO-DE-PL-QUE-RESTRINGE-NOVOS-PARTIDOS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/445602-ADIAR-A-VOTACAO-DA-PEC-37-NAO-RESPONDE-AOS-ANSEIOS-DA-POPULACAO,-DIZ-LIDER-DO-PSDB.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITO-E-JUSTICA/445602-ADIAR-A-VOTACAO-DA-PEC-37-NAO-RESPONDE-AOS-ANSEIOS-DA-POPULACAO,-DIZ-LIDER-DO-PSDB.html
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Líderes partidários vão divulgar nota em apoio 

às manifestações desta tarde. 
20 de junho de 2013. 

Polícia Legislativa 

espera manifestação pacífica em frente ao 

Congresso. 

20 de junho de 2013. 

André Vargas vai combinar com Renan 

Calheiros para receber manifestantes. 
20 de junho de 2013. 

Manifestantes criticam projetos aprovados pelo 

Congresso nesta semana. 
20 de junho de 2013. 

Líderes partidários divulgam nota de apoio 

às manifestações em todo o País. 
20 de junho de 2013. 

Manifestantes continuam chegando ao 

Congresso; protesto segue pacífico. 
20 de junho de 2013. 

André Vargas: Câmara e Senado ficarão 

abertos para receber pauta de reivindicações. 
20 de junho de 2013. 

Manifestantes reagem com gritos de “sem 

violência” ao cordão de isolamento policial. 
20 de junho de 2013. 

Grupo de manifestantes tenta romper barreira 

policial para entrar no Congresso. 
20 de junho de 2013. 

Princípio de tumulto ocorre em frente ao 

Itamaraty. 
20 de junho de 2013. 

Manifestante é preso ao tentar invadir prédio 

da Câmara. 
20 de junho de 2013. 

Manifestantes voltam ao gramado do 

Congresso após confronto no Itamaraty. 
20 de junho de 2013. 

Alves: Congresso vai definir medidas que 

acolham reivindicações de manifestantes. 
20 de junho de 2013. 

Cerca de 30 mil pessoas ocuparam a Esplanada 

em novo dia de manifestação. 
20 de junho de 2013. 

MP aumenta oferta de financiamento para 

compra de bens duráveis. 
21 de junho de 2013. 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445610-LIDERES-PARTIDARIOS-VAO-DIVULGAR-NOTA-EM-APOIO-AS-MANIFESTACOES-DESTA-TARDE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445610-LIDERES-PARTIDARIOS-VAO-DIVULGAR-NOTA-EM-APOIO-AS-MANIFESTACOES-DESTA-TARDE.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445613-POLICIA-LEGISLATIVA-ESPERA-MANIFESTACAO-PACIFICA-EM-FRENTE-AO-CONGRESSO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445613-POLICIA-LEGISLATIVA-ESPERA-MANIFESTACAO-PACIFICA-EM-FRENTE-AO-CONGRESSO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445613-POLICIA-LEGISLATIVA-ESPERA-MANIFESTACAO-PACIFICA-EM-FRENTE-AO-CONGRESSO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445620-ANDRE-VARGAS-VAI-COMBINAR-COM-RENAN-CALHEIROS-PARA-RECEBER-MANIFESTANTES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445620-ANDRE-VARGAS-VAI-COMBINAR-COM-RENAN-CALHEIROS-PARA-RECEBER-MANIFESTANTES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445621-MANIFESTANTES-CRITICAM-PROJETOS-APROVADOS-PELO-CONGRESSO-NESTA-SEMANA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445621-MANIFESTANTES-CRITICAM-PROJETOS-APROVADOS-PELO-CONGRESSO-NESTA-SEMANA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445622-LIDERES-PARTIDARIOS-DIVULGAM-NOTA-DE-APOIO-AS-MANIFESTACOES-EM-TODO-O-PAIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445622-LIDERES-PARTIDARIOS-DIVULGAM-NOTA-DE-APOIO-AS-MANIFESTACOES-EM-TODO-O-PAIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445628-MANIFESTANTES-CONTINUAM-CHEGANDO-AO-CONGRESSO-PROTESTO-SEGUE-PACIFICO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445628-MANIFESTANTES-CONTINUAM-CHEGANDO-AO-CONGRESSO-PROTESTO-SEGUE-PACIFICO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445631-ANDRE-VARGAS-CAMARA-E-SENADO-FICARAO-ABERTOS-PARA-RECEBER-PAUTA-DE-REIVINDICACOES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445631-ANDRE-VARGAS-CAMARA-E-SENADO-FICARAO-ABERTOS-PARA-RECEBER-PAUTA-DE-REIVINDICACOES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445632-MANIFESTANTES-REAGEM-COM-GRITOS-DE-%E2%80%9CSEM-VIOLENCIA%E2%80%9D-AO-CORDAO-DE-ISOLAMENTO-POLICIAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445632-MANIFESTANTES-REAGEM-COM-GRITOS-DE-%E2%80%9CSEM-VIOLENCIA%E2%80%9D-AO-CORDAO-DE-ISOLAMENTO-POLICIAL.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445636-GRUPO-DE-MANIFESTANTES-TENTA-ROMPER-BARREIRA-POLICIAL-PARA-ENTRAR-NO-CONGRESSO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445636-GRUPO-DE-MANIFESTANTES-TENTA-ROMPER-BARREIRA-POLICIAL-PARA-ENTRAR-NO-CONGRESSO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445640-PRINCIPIO-DE-TUMULTO-OCORRE-EM-FRENTE-AO-ITAMARATY.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445640-PRINCIPIO-DE-TUMULTO-OCORRE-EM-FRENTE-AO-ITAMARATY.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445645-MANIFESTANTE-E-PRESO-AO-TENTAR-INVADIR-PREDIO-DA-CAMARA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445645-MANIFESTANTE-E-PRESO-AO-TENTAR-INVADIR-PREDIO-DA-CAMARA.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445647-MANIFESTANTES-VOLTAM-AO-GRAMADO-DO-CONGRESSO-APOS-CONFRONTO-NO-ITAMARATY.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445647-MANIFESTANTES-VOLTAM-AO-GRAMADO-DO-CONGRESSO-APOS-CONFRONTO-NO-ITAMARATY.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445650-ALVES-CONGRESSO-VAI-DEFINIR-MEDIDAS-QUE-ACOLHAM-REIVINDICACOES-DE-MANIFESTANTES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445650-ALVES-CONGRESSO-VAI-DEFINIR-MEDIDAS-QUE-ACOLHAM-REIVINDICACOES-DE-MANIFESTANTES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445648-CERCA-DE-30-MIL-PESSOAS-OCUPARAM-A-ESPLANADA-EM-NOVO-DIA-DE-MANIFESTACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/445648-CERCA-DE-30-MIL-PESSOAS-OCUPARAM-A-ESPLANADA-EM-NOVO-DIA-DE-MANIFESTACAO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/445736-MP-AUMENTA-OFERTA-DE-FINANCIAMENTO-PARA-COMPRA-DE-BENS-DURAVEIS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ADMINISTRACAO-PUBLICA/445736-MP-AUMENTA-OFERTA-DE-FINANCIAMENTO-PARA-COMPRA-DE-BENS-DURAVEIS.html
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Manifestantes protocolam pauta de 

reivindicações na Câmara e no Senado. 
21 de junho de 2013. 

Comissão geral sobre o transporte público é 

adiada para dia 3 de julho. 
21 de junho de 2013. 

PM monta esquema de segurança no 

Congresso e na Esplanada. 
21 de junho de 2013. 

Manifestações revelam urgência da reforma 

política, diz relator do tema. 
21 de junho de 2013. 

Dilma pede apoio para reforma política e para 

destinar royalties à educação. 
21 de junho de 2013. 

Manifestantes pedem aprovação de PEC que 

transforma transporte em direito. 
24 de junho de 2013. 

Câmara rejeita proposta que busca estimular 

expansão de gasoduto. 
24 de junho de 2013. 

Câmara rejeita proibição de publicidade 

contrária a regras de trânsito. 
24 de junho de 2013. 

Comissão mista deve votar na quinta proposta 

que tipifica crime de terrorismo. 
24 de junho de 2013. 

Líderes partidários avaliam propostas de Dilma 

em resposta a protestos. 
24 de junho de 2013. 

Plenário pode votar projeto que destina 

royalties para a educação. 
25 de junho de 2013. 

Destinação de royalties para a educação é tema 

de audiência. 
25 de junho de 2013. 

Comissão discute uso de armas não letais para 

garantir a segurança pública. 
25 de junho de 2013. 

PDT e PT defendem proposta de constituinte 

sobre reforma política. 
25 de junho de 2013. 

Relator vai apresentar substitutivo ao projeto 

dos royalties para educação. 
25 de junho de 2013. 

Henrique Alves se reúne com Renan Calheiros 25 de junho de 2013. 
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neste momento. 

Começa reunião de líderes para definir 

votações da semana. 
25 de junho de 2013. 

Base aliada quer votar MP da Seca e projeto 

dos royalties para educação. 
25 de junho de 2013. 

Henrique Alves: Câmara é contra assembleia 

constituinte para fazer reforma política. 
25 de junho de 2013. 

Chinaglia: PEC 37 será rejeitada e projeto de 

lei regulará investigação. 
25 de junho de 2013. 

CCJ aprova equiparação de transporte a 

direitos como saúde e educação. 
25 de junho de 2013. 

Oposição vê dificuldade em votação do FPE. 25 de junho de 2013. 

Frente de Direitos Humanos 

debate manifestações na quinta-feira. 
25 de junho de 2013. 

Plenário aprova MP que prevê verba contra a 

seca; falta votar destaques. 
25 de junho de 2013. 

Câmara terá expediente normal nesta quarta-

feira, mesmo com manifestações. 
25 de junho de 2013. 

Frente de Direitos Humanos cancela debate 

sobre manifestações. 
25 de junho de 2013. 

Câmara aprova MP contra a seca; verba de R$ 

43 mi para Copa é cancelada. 
25 de junho de 2013. 

Polícia do DF defende uso de armas não letais 

para conter excessos. 
25 de junho de 2013. 

Decisão de votar a PEC 37 foi de todos os 

partidos, diz Alves. 
25 de junho de 2013. 

Câmara rejeita PEC 37; texto será arquivado. 25 de junho de 2013. 

Dilma acerta com Renan e Alves convocação 

de plebiscito para reforma política. 
25 de junho de 2013. 

Relatório final de CPMI propõe tipificação do 25 de junho de 2013. 
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crime de feminicídio. 

Verbas de royalties vão melhorar situação da 

saúde, diz Caiado. 
26 de junho de 2013. 

Câmara aprova royalties do petróleo para 

educação e saúde. 
26 de junho de 2013. 

Plenário pode votar hoje redução de imposto 

para transporte coletivo. 
26 de junho de 2013. 

Manifestantes chutarão 594 bolas em frente ao 

Congresso. 
26 de junho de 2013. 

STF manda expedir mandado de prisão do 

deputado Natan Donadon. 
26 de junho de 2013. 

Relator da reforma política apoia realização de 

plebiscito. 
26 de junho de 2013. 

Câmara vai abrir processo para cassar mandato 

do deputado Natan Donadon. 
26 de junho de 2013. 

Câmara aprova redução a zero do PIS e da 

Cofins do transporte coletivo. 
26 de junho de 2013. 

Manifestações nas ruas são normais da 

democracia, afirma Mantega. 
26 de junho de 2013. 

Mesmo com as manifestações previstas para 

hoje, expediente da Câmara é normal. 
26 de junho de 2013. 

Manifestantes entregam pauta de 

reivindicações ao presidente da Câmara. 
26 de junho de 2013. 

Governo pode indenizar proprietários em 

conflitos com indígenas. 
26 de junho de 2013. 

Reunião de líderes decidirá na terça sobre 

urgência para PL do tratamento gay. 
26 de junho de 2013. 

Senado aprova corrupção como crime 

hediondo. 
26 de junho de 2013. 

Câmara cria comissão para analisar PEC da 

Ficha Limpa para o Executivo. 
26 de junho de 2013. 
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Com forte esquema de 

segurança, manifestação em frente ao 

Congresso reúne 6 mil. 

26 de junho de 2013. 

Congresso aprova conjunto de medidas 

reivindicadas em manifestações. 
27 de junho de 2013. 

Deputados querem acelerar aprovação de 

corrupção como crime hediondo. 
27 de junho de 2013. 

Psol já tem apoio para urgência do PL sobre 

tratamento da homossexualidade. 
28 de junho de 2013. 

Propostas em tramitação no Congresso buscam 

novas soluções para o transporte público. 
28 de junho de 2013. 
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APÊNDICE C – Roteiro das entrevistas 

 

Veículo em que trabalhava em 2013:________________________________________________ 

Cargo que ocupava em 2013: ______________________________________________________  

Idade: ________ Tempo de profissão: _________ Tempo de Câmara dos Deputados: _________ 

 

1. Quais são os critérios de noticiabilidade adotados pela Agência Câmara de Notícias? 

2. Como é decidido o que entra e o que não entra na pauta do veículo? Você concorda com esses 

critérios? Por quê? 

3. Quem define os critérios de noticiabilidade do veículo? Há alguma influência dos 

parlamentares nesse processo? Como isso se dá? 

4. Em que momento as manifestações de junho de 2013 passaram a ser noticiadas pela Agência 

Câmara de Notícias? 

5. Quais foram as motivações para que as manifestações tivessem a cobertura do veículo? 

6. Em sua opinião, era papel da Agência Câmara de Notícias noticiar o acompanhamento das 

manifestações de 2013? 


