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Resumo 
Este artigo trata da relação estabelecida entre a comunicação e a política no que diz respeito às 
doações de campanha e à visibilidade dos candidatos a deputados federais eleitos com domicílio 
eleitoral em Juiz de Fora no principal veículo de comunicação da região, o jornal Tribuna de Minas. 
A partir das prestações de contas dos candidatos, trajetórias políticas e análises de conteúdo das 
inferências textuais, buscou-se compreender de que forma os recursos financeiros do Grupo Solar, 
responsável pelo periódico, foi convergente ou não com a cobertura jornalística produzida no período 
especificado. Tendo em vista a compreensão de que a construção, atribuição, manutenção e a 
transferência de capital político também ocorre em certa medida pela exposição dos candidatos, 
também foram observados aspectos relativos às conexões políticas ilustradas na coluna Painel.  
 
Palavras-chave: comunicação e política; doações de campanha; visibilidade; tribuna de minas; 
deputados federais. 
 
Introdução 
 

A corrida eleitoral de 2014 foi um marco para os candidatos de Juiz de Fora, considerando-se 

que foram eleitos cinco deputados estaduais – Antônio Jorge (PPS), Márcio Santiago (PTB), 

Lafayette Andrada (PSDB), Noraldino Júnior (PSC) e Isauro Calais (PMN) – e quatro deputados 

federais — Júlio Delgado (PSB), Marcus Pestana (PSDB), Margarida Salomão (PT) e o suplente 

Wadson Ribeiro (PC do B).  

De acordo com dados do TSE, 43 candidatos com domicílio eleitoral em Juiz de Fora se 

lançaram na disputa pelas vagas na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa do Estado. 

Levando-se em conta este universo de concorrentes e o fato de a cidade ter registrado 392.619 

eleitores em 2014 – o quarto maior colégio eleitoral de Minas Gerais –, torna-se relevante aos 
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postulantes a obtenção de capital político suficiente para avalizar os seus respectivos nomes nas 

campanhas eleitorais. Neste sentido, a mídia ocupa lugar privilegiado no oferecimento de 

interpretações sobre a política, haja vista a centralidade dos veículos de comunicação nos processos 

de mediação (Thompson, 2012). 

Desta forma, propõe-se um estudo da relação estabelecida entre a comunicação e a política 

no que diz respeito às doações de campanha e à visibilidade dos candidatos a deputados federais 

eleitos com domicílio eleitoral em Juiz de Fora no principal veículo de comunicação da região, o 

jornal Tribuna de Minas. Tendo como referência a compreensão de que a construção, atribuição, 

manutenção e a transferência de capital político acontece também em razão da exposição dos 

candidatos (Miguel, 2003; Miguel e Biroli, 2010a), observou-se também, por meio de análises de 

conteúdo textuais e de frequência (Bardin, 1977), aspectos relativos às conexões políticas que 

ganharam destaque na coluna Painel.  

A partir de variáveis como a prestações de contas dos candidatos, trajetórias políticas e 

análises semânticas das inferências textuais, verificou-se de que forma a destinação de recursos do 

Grupo Solar, responsável pelo periódico, foi convergente ou não com a cobertura produzida sobre os 

deputados federais eleitos em 2014. Ou seja, os candidatos que receberam mais recursos tiveram uma 

cobertura superior em termos de recorrências em relação aos candidatos que receberam menos ou 

nenhum recurso?  

 
Visibilidade como valor na política contemporânea 
 

O conceito de visibilidade é fundamental para compreender o que a comunicação e a 

política compartilham de singular em sua interação. Miguel e Biroli (2010b) afirmam que a 

visibilidade é uma propriedade que se relaciona com sua capacidade de agendar temáticas no 

âmbito da discussão pública e atribui valores simbólicos que podem ser utilizados para finalidades 

distintas, desde a diferenciação dos atores políticos em disputas internas do campo, até a 

capitalização eleitoral na avaliação pública de mandatos.  

 De acordo com Aldé (2001, p. 15), são os meios de comunicação de massa que se 

encarregariam de fornecer “atalhos” para a obtenção da informação política necessária para o 

cidadão comum. Ou seja, capital midiático constitui-se como uma forma de capital simbólico que 

essencialmente dependente do reconhecimento gerado pelo público e pelos agentes políticos, no 

qual a visibilidade midiática desempenha um papel relevante, fornecendo insumos para que o 

eleitorado escolha seus candidatos. 
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Neste sentido, Carvalho Júnior (2013) enfatiza que a exposição favorável de um agente 

político no espaço midiático contribui para a constitução de formas de valorização dos candidatos 

não somente dentro dos partidos, mas também nas variadas dimensões em que de suas carreiras 

(CARVALHO JÚNIOR, 2013, p. 3-4). Contudo, as implicações da visibilidade – enquanto 

elemento intrínseco à comunicação e incidente em outros campos como a política – são 

importantes no que se refere à construção e validação de sentidos. Em um cenário em que as 

imagens públicas representam mapas instrucionais para uma sociedade complexa, a mediação da 

política permite que os atores desse campo legitimem suas funções, sejam avaliados por suas ações 

e disputem cargos. O que está em jogo é o processo de representação e suas finalidades no sistema 

democrático, no qual a comunicação tem importante papel enquanto índice de capital simbólico e, 

por sua vez, político. 

 
Mídia, incentivos políticos e conexão eleitoral no Brasil 
  

No contexto brasileiro, a centralidade da mídia impacta substancialmente as práticas 

políticas e, para além disso, atinge as sociabilidades. As peculiaridades da mídia brasileira 

incitaram adaptações no comportamento da mídia nos últimos anos, especialmente a partir da 

redemocratização, no que diz respeito ao discurso político nas campanhas eleitorais, considerando-

se desde o papel hegemônico ocupado pela televisão e a importância da Propaganda Partidária 

Gratuita (PPG) e do Horário Gratuito de Propaganda Eleitoral (HGPE), até as narrativas transmídia 

observadas no pleito de 2010.  

Distante da suposta objetividade jornalística, os conglomerados de mídia utilizam seus 

veículos para um engajamento nas disputas políticas e eleitorais. Autores utilizam o conceito de 

enquadramento justamente para apontar como a imprensa faz uma seleção dos acontecimentos e 

procura dar sentidos a tais fatos a partir da linha editorial dos veículos noticiosos, das concepções 

de mundo dos jornalistas e do impacto que pretendem criar na disputa política, construindo ou 

derrubando imagens e candidatos. (SÁDABA, 2007; MOTTA, 2010).  

 Por sua vez, os incentivos provenientes do sistema de lista aberta também geram, em certa 

medida, posturas individualistas por parte dos candidatos, tendo em vista o estímulo à competição 

gerado por sua relativa autonomia na condução de campanhas. O estabelecimento de conexões que 

permitiria aos candidatos realizar ações relativamente independentes da estrutura partidária. 

Compõem estas redes políticos, lideranças locais sem mandato e candidatos a outros cargos no 

mesmo pleito (NICOLAU,  2006, p. 697). 
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Segundo Mayhew (2004, p. 13-17), os congressistas orientariam suas ações para a 

reeleição. Além disso, existiria um vínculo, marcado pela prestação de contas, entre as atividades 

de mandato e as estratégias para se reeleger. Por meio destas concepções seria constituída a relação 

pela qual o incumbent e o eleitor estariam interligados, a chamada “conexão eleitoral”. Rojas de 

Carvalho (2009, p. 370) afirma que o foco das conexões eleitorais está associado à maximização 

dos interesses dos congressistas e a questões de natureza geográfica diversas, como por exemplo a 

origem do parlamentar. Desta forma, a mídia teria o papel de “encurtar” as distâncias entre 

mandantes e mandatários no período eleitoral a partir do oferecimento de chaves interpretativas a 

respeito dos pleitos. 

 
Tribuna de Minas e o protagonismo regional 
 

A Tribuna de Minas é um jornal impresso e digital da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. 

O periódico circulou sua primeira edição em 1 de setembro de 1981, com o intuito de concorrer com 

o Diário Mercantil, jornal conservador que circulava desde 1912, vinculado ao grupo Diários 

Associados, do jornalista Assis Chateaubriand (OLIVEIRA, 2005). O Diário decretou falência em 

1983, deixando espaço livre para a Tribuna de Minas. Durante 28 anos, a Tribuna foi o único jornal 

impresso na cidade de Juiz de Fora (MUSSE, 2008) 

O jornal integra o grupo Solar Comunicações, de propriedade do médico e empresário Juracy 

de Azevedo Neves, o qual atua em diversos segmentos – desde a comunicação, com o jornal Tribuna 

de Minas e a Rádio Solar AM/FM, pela hotelaria, com o Solar Flat, pelo entretenimento, com o 

Teatro Solar, além da empresa gráfica Esdeva e do centro comercial Solar Street Mall –, segundo 

informações do disponíveis no site da Esdeva. A família proprietária do grupo atua diretamente na 

direção do periódico Tribuna de Minas e dos demais empreendimentos.  

A Tribuna de Minas, por sua vez, é um dos veículos mais importantes da Zona da Mata. 

Surgiu com o intuito de priorizar os serviços da própria cidade, mas também notícia fatos importantes 

nos demais municípios da região. Na página 2 do periódico está inserida a seção de Opinião da 

Tribuna, que contém uma charge, o editorial da edição, o expediente, uma coluna intitulada Tribuna 

Livre, para colaboradores, e a coluna Painel. Assinada pelo editor-geral, Paulo César Magella, o 

Painel apresenta notas informativas a respeito dos bastidores da política local, estadual e, 

eventualmente, de âmbito nacional. As coberturas relacionam as diferentes esferas políticas 

aproximando-as de Juiz de Fora, sendo muito importante, inclusive, para a visibilidade das conexões 

políticas de agentes locais com suas redes de apoiadores, considerando seu papel em atribuir sentido 
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aos fatos políticos e de demonstrar as capacidades de representação, demanda e articulações dos 

candidatos.  

 
Visibilidade, doações e conexão eleitoral: uma análise da cobertura da Tribuna de Minas sobre 
os candidatos a deputado com domicílio eleitoral em Juiz de Fora  
 

Esta análise se propõe verificar os sentidos e as conexões que emergem da cobertura 

jornalística realizada pelo periódico Tribuna de Minas a respeito dos candidatos a deputado federal 

eleitos com domicílio em Juiz de Fora, bem como as doações de campanha do Grupo Solar aos 

deputados estudados. A partir desta concepção, investigou-se de que forma o jornal deu visibilidade 

aos candidatos e reforçou, em alguma medida, sua relação com as suas redes de apoiadores — sejam 

elas compostas por lideranças e grupos locais, estaduais, nacionais. De outro ponto de observação, 

também foram levantadas as doações de campanha do Grupo Solar S.A e das empresas ligadas à 

família Neves, dona e responsável pelas finanças das empresas.  

De acordo com a hipótese deste trabalho, talvez isto se reflita no espaço de cobertura dos 

candidatos e, não obstante, no tipo de visibilidade proporcionada pelo veículo. Considerando-se a 

penetração regional da Tribuna de Minas e a sua importância como uma das maiores empresas de 

comunicação da Zona da Mata, buscou-se analisar de que maneira as conexões políticas dos 

deputados foram reportadas, já que a literatura aponta que a construção do capital do político está 

fortemente ligada a aspectos comunicativos (MIGUEL, 2003; MIGUEL E BIROLI, 2010b). Além 

disso, a verificação das doações de campanha permite observar se a cobertura jornalística foi 

responsiva aos recursos alocados pelo grupo.  

Para esta investigação, optou-se pela análise de conteúdo proposta por Bardin (1977), 

segundo a qual é necessário considerar a totalidade de um texto, tendo como princípio norteador a 

classificação e o recenseamento, segundo a frequência de presença (ou de ausência) de itens de 

sentido. Delimitou-se como recorte amostral os textos publicados nos meses de agosto, setembro, 

outubro e novembro, nos quais se circunscrevem as eleições de 2014. O trabalho de consulta ao 

acervo e coleta dos textos, foi realizado entre os dias 6 e 20 de maio de 20164. O período de coleta 

dos textos corresponde aos meses em que disputa eleitoral esteve em andamento, contados o primeiro 

e o segundo turnos.  

                                                 
4 O trabalho de coleta foi realizado por dois bolsistas de iniciação científica e de um mestrando do projeto de pesquisa 
Carreira Parlamentar e poder simbólico: a relevância da comunicação para os deputados federais, coordenado pelo 
professor Paulo Roberto Figueira Leal, na Faculdade de Comunicação da UFJF. 
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A partir desta perspectiva, as referências encontradas foram registradas em fotografia e 

tabuladas de acordo com alguns critérios como a data da edição, a editoria, autoria do texto e em 

relação às conexões estabelecidas pelos deputados com suas redes de apoiadores, tendo em conta a 

cobertura do jornal em relação a movimentação de campanha dos candidatos. Posteriormente, estas 

recorrências foram categorizadas de acordo com o candidato a que se referiam, conforme está 

disposto a seguir (QUADRO 1). 

 
Quadro 1 - Total de textos coletados na versão impressa do Jornal Tribuna de Minas disponível no acervo da 

Biblioteca Municipal de Juiz de Fora 
 

Deputados Federais Total de Recorrências 
Júlio Delgado 44 (38,26%) 

Marcus Pestana 31 (26,95%) 
Margarida Salomão 30 (26,08%) 

Wadson Ribeiro 10 (8,69%) 
Total 115 (100%) 

Fonte: elaboração própria 
 

 Através das recorrências encontradas, inferiu-se que os produtos jornalísticos da Tribuna, 

entre eles, as colunas, as notas, as notícias e as reportagens publicadas no período analisado, deram 

mais visibilidade ao candidato Júlio Delgado, com 44 (38,26%) recorrências. Ao todo, o pessebista 

obteve quase metade de seus votos na cidade de Juiz de Fora e outros 68,2% na mesorregião da Zona 

da Mata. Marcus Pestana, por sua vez, registrou 31 (26,95%) ocorrências. A votação do tucano no 

Estado teve como característica a dispersão, tendo em vista que menos de 10% dos eleitores de Juiz 

de Fora confiaram seu voto ao deputado e apenas 36,19% do total estão localizados na Zona da Mata 

(MIRA, 2017). 

 A diferença de recorrências entre Pestana e Margarida Salomão é relativamente pequena se 

considerados os produtos jornalísticos da Tribuna. Menos de um por cento separam o tucano da 

petista na cobertura. Margarida registrou 30 (26,08%) ocorrências no total, com uma votação bastante 

concentrada em Juiz de Fora, na qual a candidata auferiu mais que a metade seus votos, algo que é 

ainda mais significativo quando se considera a mesorregião da Zona da Mata. Menor espaço no 

jornal, contudo, foi dado ao deputado suplente Wadson Ribeiro. De maneira geral, 10 (8,69%) 

recorrências tiveram como destaque as suas atividades de campanha. O desempenho eleitoral do 

comunista, ao seu turno, foi notadamente mais disperso no estado, embora a votação em Juiz de Fora 

e na Zona da Mata tenha sido bastante relevante para o seu padrão, onde se registram 

respectivamente 17,68 e 34% dos votos (MIRA, 2017). 
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 A partir destes dados, foi possível constatar que a maior cobertura não foi o único fator 

determinante para as votações dos candidatos e que outras variáveis são importantes para 

compreender as tomadas de decisão dos eleitores. Ou seja, questões partidárias, de trajetória e acesso 

a outras fontes de informação talvez expliquem de forma mais clara a concentração dos votos. 

Margarida Salomão foi a deputada com mais votos na cidade de Juiz de Fora e na Zona da Mata – 

onde o jornal capilariza com mais força o seu conteúdo –, mas recebeu uma cobertura menor que os 

candidatos eleitos Júlio Delgado e Marcus Pestana. A cobertura, por sua vez, também não impediu 

que Wadson Ribeiro recebesse uma parcela importante de seus votos na cidade, embora o seu espaço 

não tenha sido tão significativo quanto aqueles destinados aos demais candidatos. Isto demonstra a 

complexidade dos processos políticos contemporâneos, especialmente no que se refere à participação 

direta da mídia nos resultados eleitorais. 

 
Doações de campanha 
 
 Conforme se verificou na cobertura, os candidatos Júlio Delgado, Marcus Pestana e 

Margarida Salomão receberam mais destaque nos produtos jornalísticos da Tribuna de Minas. 

Delgado teve mais visibilidade, ao passo que Pestana e Margarida obtiveram uma margem bastante 

pequena de diferença. Neste sentido, Wadson Ribeiro foi o menos privilegiado no que se refere ao 

espaço endógeno gerado pelo jornal em sua cobertura jornalística. Quando as doações de campanha 

se tornam um ponto de comparação entre as coberturas, verifica-se uma relativa correspondência 

entre as finanças destinadas aos candidatos e a respectiva visibilidade. 

De acordo com dados do TSE, o grupo Solar Comunicações S.A. realizou doações às 

campanha dos candidatos Marcus Pestana, no valor de R$12.774,00, e Júlio Delgado, no valor de 

R$13.021,00, conforme se verifica a seguir (QUADRO 2). Os candidatos também receberam 

doações de outra empresa pertencente ao grupo, a Esdeva Indústria Gráfica LTDA. No total as 

doações de ambas as empresas a Pestana e Delgado somam a quantia de R$220.768,00. 

 
Quadro 2 - Doações do Grupo Solar aos deputados federais com domicílio eleitoral em Juiz de Fora 

 
Deputados Federais Esdeva Indústria Gráfica LTDA Solar Comunicações SA Total 

Marcus Pestana R$ 169.773,00 R$ 12.774,00 R$ 182.547,00 
Margarida Salomão - - - 

Júlio Delgado R$ 25.220,00 R$ 13.021,00 R$ 38.221,00 
Wadson Ribeiro - - - 

Total R$ 220.768,00 
Fonte: elaboração própria, com dados do TSE 
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Além dos candidatos analisados neste trabalho, o grupo Solar efetuou também doações de 

campanha para outros políticos da cidade que concorriam a cargos nas eleições de 2014, entre eles o 

ex-jogador de vôlei Giovane Gávio, do PSDB (R$1.228,00) e os deputados estaduais eleitos 

Lafayette Andrada, do PSDB (R$4.915), Isauro Calais, do PMN (R$13.021,00), e Durval Ângelo, do 

PT (R$3.931,00). Desta forma, o grupo Solar contabilizou R$243.863,00 em doações de campanha 

para seis candidatos a deputado estadual e federal, sendo que cinco deles foram eleitos. Tais números 

podem indicar o interesse do veículo de comunicação em eleger candidatos do município a cargos 

estaduais e federais nas eleições legislativas. 

Considerando-se os dados de cobertura, é possível afirmar que Júlio Delgado e Marcus 

Pestana foram os candidatos que tiveram visibilidade no jornal impresso. Este dado é relevante pois, 

em certa medida, demonstra que a cobertura enfocou de maneira mais recorrente os candidatos 

financiados pelo jornal, em detrimento das demais candidaturas. No entanto, ainda que Marcus 

Pestana tenha recebido mais recursos, o maior protagonista das peças jornalísticas foi Júlio Delgado. 

Mesmo que o jornal não tenha realizado doações diretas para a campanha de Margarida Salomão, a 

cobertura de sua candidatura se equiparou a de Marcus Pestana em termos percentuais, o que 

significa que o jornal não utilizou abertamente um critério econômico para nortear a sua cobertura. 

Ainda assim, os candidatos Júlio Delgado e Marcus Pestana — que receberam maiores volumes de 

recursos — obtiveram maior visibilidade nas páginas da Tribuna de Minas, ao passo que Margarida 

Salomão e Wadson Ribeiro não tiveram uma exposição tão significativa. 

Neste sentido, os recursos se constituem como um importante indicativo para se 

compreender a cobertura jornal em razão da inclinação política a certas candidaturas demonstrada 

pelas doações do grupo que administra o periódico. Porém, é necessário frisar que a cobertura 

jornalística é perpassada por inúmeros filtros, desde as considerações dos repórteres e editores até a 

conformação da política editorial dos veículos, o que dificulta uma compreensão precisa dos 

elementos que determinam mais ou menos visibilidade para certos candidatos. Considerando-se a 

perspectiva de que a mídia é capaz de construir valores simbólicos a respeito de figuras públicas, é 

perfeitamente factível o entendimento de que uma cobertura mais recorrente pode se tornar um 

diferencial competitivo no domicílio eleitoral dos candidatos (MIRA, 2017). 

 
Coluna painel e as conexões eleitorais 

 
Para investigar especificamente o conteúdo da Tribuna de Minas, escolheu-se como corpus 

de análise a coluna Painel, onde são veiculadas notas apuradas e redigidas pelo editor-geral do jornal, 
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Paulo César Magella. A opção pela coluna se justifica por três razões: 1) é um espaço privilegiado de 

acompanhamento da política local e regional, em razão da cobertura de bastidores realizada — algo 

que não ganha tanta visibilidade na editoria específica; 2) configura-se como um locus estratégico de 

informação sobre as agendas e das ações de campanha; 3) era redigida por um jornalista experiente, 

um dos responsáveis por discutir e conduzir as opções editoriais do periódico. Como é possível 

observar a seguir (Quadro 3), a coluna Painel concentra um volume considerável de recorrências, o 

que demonstra a importância dada para a corrida eleitoral neste espaço. 
 

Quadro 3 – Clivagem do Painel na Tribuna de Minas disponível na Biblioteca Municipal de Juiz de Fora 
 

Deputado Federal Editorias Recorrências Demais editorias Painel 
Júlio Delgado 24 (54,55%) 20 (45,45%) 44 (100%) 

Marcus Pestana 18 (58,07%) 13 (41,93%) 31 (100% 
Margarida Salomão 14 (46,67%) 16 (53,33%) 30 (100%) 

Wadson Ribeiro 5 (50%) 5 (50%) 10 (100%) 
Fonte: elaboração própria 

 
 Verifica-se no Quadro 3 as recorrências relativas a cada candidato nos jornais, tanto no 

Painel quanto nas demais editorias do jornal. Fica evidente que a coluna é um dos espaços 

privilegiados do jornal, considerando-se que pouco menos da metade das peças jornalísticas 

publicadas estava disposta neste espaço. Vale ressaltar que a lógica de cobertura das demais editorias 

se repetiu parcialmente no Painel, onde se verificou uma maior cobertura a respeito de Júlio Delgado. 

No entanto, Margarida Salomão foi mais acionada mais vezes que Marcus Pestana. Wadson Ribeiro 

manteve-se com um número reduzido de ocorrências. Neste quadro, uma suposição factível seria o 

maior ou menor contato do jornalista com fontes ligadas a cada um dos deputados e até mesmo em 

função do tipo mobilização das assessorias políticas na tentativa de pautar os diferentes espaços do 

jornal.  

Dado o recenseamento da cobertura a respeito de cada um dos deputados e sua respectiva 

conexão com grupos de apoiadores e lideranças, os tópicos a seguir se se dispõem a analisar 

especificamente os vínculos que ganharam visibilidade nas páginas da versão impressa do jornal, ora 

enfocando aspectos mais relacional dos candidatos, ora dando destaque para as construções textuais 

do jornal. 

 
Júlio Delgado 
 

A investigação revelou que 35% dos textos da coluna Painel que deram visibilidade a Júlio 

Delgado ressaltaram o vínculo do candidato com seu pai, Tarcísio Delgado, também candidato ao 
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governo do estado de Minas Gerais pelo PSB, ex-deputado e ex-prefeito de Juiz de Fora. Sabe-se, no 

entanto, que o vínculo familiar é uma variável importante no que se refere ao capital político. A 

frequente associação de Júlio ao pai pode ser entendida neste sentido como um vetor simbólico e uma 

demonstração da transferência de influência, considerando-se a importância política de Tarcísio e a 

sua iminente aposentadoria na sequência do pleito.  

As conexões do deputado em relação ao PSB demonstraram-se fortes na esfera nacional, 

algo que se intensificou após o falecimento de Eduardo Campos e que impactou diretamente a 

campanha do PSB no período eleitoral. Ao todo, 40% dos textos ligaram Júlio a Campos e Marina 

Silva. Destacou-se a inauguração do comitê de campanha dos candidatos do PSB em Juiz de Fora, 

Júlio e Tarcísio Delgado, ocasião na qual seria realizada uma homenagem a Campos. Em uma das 

notas, Júlio Delgado homenageou a ex-ministro, lembrando a sua proximidade e de Tarcísio com o 

ex-governador de Pernambuco, além de uma visita do ex-presidente do partido a Juiz de Fora. A 

conexão de Júlio, Tarcísio e Campos, neste sentido, demonstra a capacidade dos candidatos de 

dialogar nacionalmente com um dos protagonistas do processo eleitoral no qual Dilma Rousseff 

venceu Aécio Neves no segundo turno. 

Nos nove dias subsequentes à morte de Campos em 13 de agosto, foram registradas seis 

recorrências, 30% dos textos, a respeito de atividades partidárias que associaram o juiz-forano a 

Eduardo Campos e à Marina Silva. Neste período, Júlio chegou a ser cotado para a vice-presidência 

de Marina. Em outra nota, o deputado Walter Feldman, do PSB de São Paulo, afirmou que Delgado 

teria um papel fundamental no Governo, seja na liderança do Governo no Legislativo ou como 

presidente da Câmara – cargo que Delgado disputou e foi derrotado. Observa-se, desta forma, o 

fortalecimento da conexão partidária de Júlio na escala nacional do PSB, tanto no partido quanto no 

parlamento — tanto em razão de sua possível participação no pleito quanto do papel do parlamentar 

na Câmara. Soma-se a isso a visita do então deputado federal e candidato ao senado, Romário (PSB-

RJ). 

A proximidade de Delgado com o candidato à presidência Aécio Neves (PSDB) aparece 

também em diferentes publicações na coluna. Ficou evidente que Júlio não havia manifestado 

oficialmente o apoio a Aécio no segundo turno das eleições após a derrota de Marina Silva devido a 

acertos internos no PSB, no qual as opiniões divergiam sobre o apoio a Dilma ou a Aécio. No 

entanto, a nota demonstra uma aliança teoricamente sabida de antemão entre Delgado e o candidato 

tucano. A proximidade com o PSDB surge de forma mais vaga em outras notas, como ao lembrar 

que Pestana e Delgado dividiram um grupo de trabalhos em que se discutia uma reforma política. 



 

 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

11 
 

Revelou-se também o encontro de Delgado com lideranças tucanas e Aécio Neves, logo após as 

eleições de 2014, para articular a sua candidatura na eleição à presidência da Câmara, contra o então 

candidato Eduardo Cunha. Além do PSDB, a cobertura também associou Delgado ao PPS de 

Antônio Jorge, com a possibilidade de fusão entre PSB e PPS. 

 
Marcus Pestana 
 

A investigação dos textos publicados a respeito de Marcus Pestana demonstrou que o então 

presidente do PSDB no estado de Minas Gerais foi retratado como forte liderança do PSDB, não 

somente na esfera local, mas também nos âmbitos estadual e nacional. Sua relação com o partido é 

evidenciada em 46,15% das recorrências, o que demonstra o vínculo do candidato com a sigla da 

qual é um dos fundadores. Observa-se que as articulações feitas por outros candidatos tucanos com 

políticos de outros partidos passariam antes pela aprovação do político. Entre os tucanos citados nos 

textos analisados estão o ex-prefeito Custódio Mattos, seu filho e vereador, Rodrigo Mattos, e o 

candidato Giovane Gávio – todos com domicílio eleitoral em Juiz de Fora. Pestana aparece também 

em uma escala estadual e nacional na medida em que substitui Antônio Anastasia (PSDB) em 

encontros para a campanha de Aécio e aparece como mediador entre o fracasso da campanha de 

Pimenta da Veiga, derrotado por Pimentel, e a campanha em curso para a eleição de Aécio à 

presidência. Pestana, no entanto, foi um dos nomes preteridos pelo PSDB na corrida pelo Governo de 

Minas. 

Em 30,76% das recorrências fica evidente a articulação de Pestana com outros partidos. Em 

uma das notas, o prefeito Bruno Siqueira (PMDB) destacou em evento a candidatura de Pestana ao 

legislativo. A atuação parlamentar de Pestana ao lado Júlio Delgado (PSB) em um grupo de trabalhos 

sobre a reforma política na Câmara também ganhou visibilidade. A possibilidade de uma candidatura 

tucana para a prefeitura em 2016 também foi aventada – o que de fato ocorreu, em uma dobradinha 

com o PMDB pela reeleição de Bruno Siqueira. Alguns nomes relacionados à legenda, como 

Antônio Jorge Marques, do PPS, cuja campanha ao legislativo mineiro esteve bastante próxima a de 

Marcus Pestana, foram cogitados. Registrou-se ainda entrega da carta de Marina Silva (REDE) para 

Pestana com as condições políticas de apoio para a chapa a Aécio Neves no segundo turno das 

eleições presidenciais. Embora a carta não fosse destinada diretamente a Pestana, esta forma 

mediação indica a sua importância tanto para o PSDB quanto para a sua proximidade com Aécio 

Neves, além de sua capacidade de representação dos pleitos partidários. Uma das notas chega a 

sugerir, inclusive, que Pestana seria um dos “principais interlocutores de Aécio Neves”. 
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Margarida Salomão 
 

A análise dos textos relacionados a Margarida Salomão revelou que em 68,75% das 

recorrências é reforçada a sua relação partidária com o PT.  Deste total de recorrências sobre o 

partido, 54,54% das notas enfatizaram a relação de Margarida com o governo do estado de Minas 

Gerais após a eleição de Fernando Pimentel. Em dois momentos, ganhou visibilidade a opinião de 

Margarida sobre a eleição de Pimentel – o primeiro governo petista do Estado após doze anos de 

domínio do PSDB. Após a eleição de Pimentel, ainda no primeiro turno, as notas passaram a tratar a 

temática das negociações de cargos no primeiro escalão do governo estadual. Margarida seria um dos 

nomes cotados, embora tivesse “papel estratégico na Câmara Federal”, conforme foi apresentado nos 

textos. Debateu-se um provável convite feito pelo governador eleito a “sua aliada de primeira hora” 

para ocupar o cargo de secretária de Estado de Ciência e Tecnologia, embora ainda existisse a dúvida 

se Margarida aceitaria. A capacidade deliberativa de Margarida na relação com Pimentel, no entanto, 

foi reforçada quando se afirmou que ela não aceitasse, teria a prerrogativa de indicar o titular da pasta 

ou, pelo menos, dar o seu aval a um outro nome escolhido pelo governador. Isto sugere que as 

articulações da petista não se restringiram à Zona da Mata, mas se estenderam também pela Câmara e 

pelo estado. Margarida optou por manter-se em Brasília, em decorrência da perda de representantes 

do PT na Câmara, em especial na bancada da Educação. 

Um total de 25% das recorrências também evidenciou seu empenho na campanha eleitoral 

para eleger Dilma Rousseff, através da visita do Ministro da Educação, José Henrique Paim e do 

secretário-executivo do MEC, Luiz Cláudio Costa, a Juiz de Fora. A visita foi justificada como uma 

decisão da coordenação nacional de campanha que estabelecia que ministros e pessoas em cargos de 

confiança deveriam representar as ações do governo de Dilma. Ficou claro o envolvimento de 

Margarida na campanha presidencial, sua conexão com a esfera nacional do partido e, mesmo que 

indiretamente, à presidenta Dilma.  

Também ganhou destaque uma análise de Margarida que apontava a vitória do PT em Juiz 

de Fora na eleição majoritária. Segundo as notas, tais dados se mostraram fundamentais para apontar 

a importância de Juiz de Fora na eleição de Dilma e Pimentel, além de para uma possível candidatura 

de Margarida à prefeitura em 2016 – o que de fato aconteceu. 

 
Wadson Ribeiro 
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A investigação demonstrou que todas as seis recorrências do candidato e presidente estadual 

do PC do B, Wadson Ribeiro, se referiram a relações e alianças com outros partidos. Ou seja, 

praticamente nenhuma informação foi produzida a respeito da relação intrapartidária. Em 83,33% das 

recorrências, discutiu-se a aproximação de Wadson em relação ao Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB) e ao prefeito Bruno Siqueira.  

Tais recorrências se devem, principalmente, à negociação de cargos na Administração 

Municipal após a demissão de Basileu Tavares (PC do B) do cargo de secretário de Atividades 

Urbanas do município. Bruno aparece inicialmente nas negociações, as quais posteriormente são 

delegadas ao presidente do diretório municipal do PMDB, Paulo Gutierrez, “por entender tratar-se de 

uma questão envolvendo legendas”. Wadson Ribeiro figura nas recorrências como um agente que 

luta pela presença do PC do B no primeiro escalão do governo municipal após a perda do cargo. 

Verificou-se ainda a existência de um contato unilateral entre PC do B e o PMDB, uma vez que é 

relatada uma indicação do PC do B para que o prefeito Bruno Siqueira a coordenação da campanha 

petista na região para a eleição estadual em razão da composição de sua sigla nos demais níveis 

federativos. 

Entre estes textos, 50% das recorrências sugeriram articulações entre o comunista e o Partido 

dos Trabalhadores (PT). Vínculos do PC do B com a administração peemedebista também foram 

reiterados. Ressaltou-se que o partido havia apoiado a candidata petista Margarida Salomão nas 

eleições municipais. Além disso, discutiu-se a articulação de Wadson Ribeiro com Fernando 

Pimentel, na qual foi apresentada a possibilidade de indicação de Wadson Ribeiro a um cargo na 

equipe do governador, embora com a resistência de alguns grupos petistas. No entanto, a nota 

afirmava que se o partido obtivesse uma cota na gestão, o nome de Wadson Ribeiro poderia ser um 

dos escolhidos por Pimentel – algo que se materializou em 2017 com a indicação do deputado 

suplente à Ouvidoria do Estado.  

 
Conclusão 
 

Este trabalho verificou as doações de campanha do grupo Solar e a visibilidade 

proporcionada pela cobertura jornalística realizada pelo jornal Tribuna de Minas a respeito dos 

candidatos a deputado federal eleitos com domicílio eleitoral em Juiz de Fora. Concluiu-se de que os 

candidatos que receberam recursos também foram privilegiados na cobertura geral, tendo em vista o 

critério de recorrências. Apesar de Pestana ter recebido um volume maior de recursos, o 

protagonismo de Júlio foi maior nas páginas do jornal. Margarida Salomão e Wadson Ribeiro não 
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receberam recursos do Grupo Solar e também não foram tão acionados quanto os demais. Margarida, 

no entanto, obteve uma cobertura mais expressiva que a de Wadson.  

Esta lógica se reproduz em partes quando se observa especificamente a coluna Painel. Júlio 

foi o candidato com maior índice de recorrências, ao passo que Margarida ultrapassou Pestana. Este 

fato talvez possa ser explicado pelo tipo de penetração dos candidatos e concentração do eleitorado, já 

que as votações anteriores indicaram que Pestana tem um padrão de votos diluídos no estado, 

enquanto Margarida concentra seus eleitores em Juiz de Fora e na Zona da Mata (MIRA 2017). Dado 

que boa parte das ações de mandato estão orientadas para atender às bases (Mayhew, 2004), 

possivelmente as atividades de mandato projetaram uma maior ou menor capilaridade regional, o que 

pode ter se manifestado na cobertura. Considerando-se os critérios adotados, Wadson Ribeiro não 

teve uma exposição significativa em ambos os cenários.  

As coberturas da coluna Painel deram mais destaque às conexões políticas e partidárias dos 

candidatos, com enfoque bastante centralizado nas articulações de bastidores. As conexões foram 

estabelecidas de diferentes formas, ora relacionando as trajetórias de cada candidato, ora reforçando 

as particularidades de seus cargos na estrutura partidária, como é o caso de Delgado, Pestana e 

Ribeiro, que eram então presidentes dos diretórios estaduais de seus partidos. Isso demonstra a forte 

participação dos partidos nas articulações das candidaturas, ou seja, com papel ativo na organização e 

na condução das campanhas. 

No que diz respeito à cobertura na coluna Painel, Júlio Delgado recebeu maior destaque e foi 

bastante vinculado a seu pai, o ex-prefeito Tarcísio Delgado, o que pode indicar a 

transferência/partilha do capital político (Miguel, 2003) acumulado pela família Delgado em Juiz de 

Fora, onde está concentrado quase metade dos votos do deputado do PSB (Mira, 2017). Os textos 

analisados retrataram também o vínculo de Delgado com o PSDB e com Aécio Neves e com 

políticos do PSB como Eduardo Campos e Marina Silva. Também em âmbito nacional, a coluna deu 

visibilidade para a articulação de Delgado na disputa pela Câmara dos Deputados.  

As conexões do candidato Marcus Pestana apareceram de forma diversificada. Embora a 

articulação local do partido tenha sido retratada a partir da relação com outros nomes do partido como 

Giovane Gávio, Custódio e Rodrigo Mattos, a cobertura de Pestana deu preferência às articulações 

estaduais e sua influência na disputa nacional, especialmente por conta de sua relação com Aécio 

Neves. Tal descentralização da cobertura do partido poderia ser explicada pelo papel de Pestana 

como presidente do partido em Minas e pela sua votação mais dispersa no estado. A visibilidade dada 

à relação com outros partidos surge, no entanto, de forma mais local, especialmente com o prefeito 
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Bruno Siqueira (PMDB), o candidato Júlio Delgado (PSB) e o deputado estadual Antônio Jorge 

Marques (PPS). 

As relações partidárias de Margarida Salomão (PT) ganharam visibilidade, especialmente 

sua articulação com Fernando Pimentel pelo fato de ter escolhido permanecer em Brasília e não 

assumir um cargo no governo de Minas Gerais. A candidata, no entanto, conservou a possibilidade 

de indicar nomes para o primeiro escalão do petista após as eleições para o parlamento. Embora 

Margarida não tenha recebido verbas de campanha do Grupo Solar, sua cobertura se equilibrava 

numericamente à de Pestana – o candidato que teve maiores montantes de recursos. Além disso, as 

relações locais da candidata ficaram em segundo plano na cobertura, mesmo com a concentração de 

seus votos na Zona da Mata (Mira, 2017), especialmente em Juiz de Fora. Isto reforça a percepção de 

que outros fatores além da cobertura jornalísticos incidem nos processos de decisão do voto. 

Wadson Ribeiro (PC do B), por sua vez, foi o candidato que recebeu a menor cobertura por 

parte do periódico, a qual estava focada nas relações locais com outros partidos e lideranças, 

principalmente o PMDB e o PT. Observou-se que mesmo tendo um número inferior de recorrências 

em relação aos outros candidatos, sua votação, mais dispersa pelo estado, foi relevante em Juiz de 

Fora e na região, onde se registraram respectivamente 17,68% e 34% dos votos (Mira, 2017). 

De maneira geral, a cobertura da campanha demonstrou relativa congruência com as doações 

do Grupo Solar, tanto nas inferências totais quanto nas demais, medidas especificamente na coluna 

Painel. Isto evidencia que a visibilidade proporcionada pela “vitrine” do jornal, cujas preferências por 

determinados candidatos foi demonstrada pelo caminho dos recursos, constitui-se como um fator 

relevante para se compreender a corrida eleitoral ao legislativo federal na região - fortemente 

perpassada por distintas variáveis como os partidos e as articulações com redes de aliados, conforme 

foi evidenciado na coluna. 
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