Sobre a notícia 1
A Análise pode começar pela manchete que usa a palavra "descarta". O foco da
notícia do Diário do Nordeste é comunicar que o jogador Adriano será
"descartado", deixado de lado pelo time do Corinthians. Mas na verdade ele
apenas foi assistir ao jogo.
O jornalista junta os fatos de o jogador ir assistir ao jogo e a necessidade do
clube ter novas contratações para reforçar o fato de que Adriano não é visto
como uma opção pelos dirigente do clube.
Ao ler a notícia percebe-se que o fato é a necessidade de reforçar a equipe com
novas contratações, mas a forma como a manchete é construída coloca o
jogador Adriano em destaque e traz de uma forma bastante parcial a notícia.
Percebe-se uma intencionalidade na notícia: de reforçar que o jogador Adriano
não é cotado pelo clube para integrar a equipe, mas o fato principal é que os
dirigentes estão falando que terão reforços no time.
A presença de Adriano durante o jogo só é esclarecida no decorrer da notícia,
para quem a lê superficialmente, dá a entender que os dirigentes não querem o
jogador no time.

Sobre a notícia 2
Veiculada no site do jornal do próprio time. Traz uma manchete bem diferente,
reforçando o fato de que o time busca novas contratações, ou melhor, não
descarta essa possibilidade. Aqui o sentido da palavra "descarta" é diferente,
pois não fala diretamente de algum jogador, mas sim de uma ideia.
A notícia foca nas possibilidades de novas contratações e faz questão de
esclarecer a presença de Adriano durante o jogo.
É interessante reforçar que as duas notícias tratam sobre o mesmo assunto: a
possibilidade de reforços para o time do Corinthians, mas uma coloca a
presença do jogador Adriano em foco, trazendo a ideia de que ele tenha sido
descartado pelo time, enquanto que a outra apresenta a justificativa para a
presença dele. Diz de uma forma mais velada que o jogador não faz parte dos
possíveis reforços quando traz a voz do dirigente dizendo que ele é só um amigo
que veio assistir ao jogo.

