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RESUMO 
 
Estudo a respeito da mídia impressa nas cidades de fronteira, analisando o jornal 
brasileiro “A Platéia” e o jornal uruguaio “Jornada”. Presume-se, mostrar a maneira em 
que são tratados os assuntos fronteiriços nos dois meios de comunicação e como cada 
jornal faz a cobertura do que acontece no país vizinho. Elegi três períodos para a 
análise, que são eles: aniversário das duas cidades, o Natal e o Carnaval. Considerei 
essas três épocas, por serem temáticas importantes e/ou que permitem uma maior 
integração na fronteira. A questão-chave que o meu trabalho apresenta é mostrar como é 
feito o jornalismo na fronteira Livramento e Rivera, no contexto de uma fronteira aberta 
na qual não existe restrições de mobilidade. A pesquisa é baseada nas relações 
comunicacionais, culturais, idiomáticas, físicas, históricas e geográficas que tem na 
fronteira de Sant’Ana do Livramento e Rivera. Parte-se do ponto de vista que toda a 
fronteira é rica em comunicação, faz-se um breve resgate histórico das duas cidades e 
um levantamento dos principais itens que caracterizam esta fronteira, baseada em 
informações, leituras, observações e entrevistas semi-estruturadas. 
 
 
 
Palavras-chave: Fronteira; Comunicação; Práticas Jornalísticas. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
I study regarding the written press in border towns, analizing the brazilian newspaper 
“A Platéia” and the uruguaian newspaper “Jornada”. Attempt to show the way that 
border issues are delt with by the press and how each newspaper does the coverage of 
what happens neighboring country. I chose three perods for the analisys, they are: 
anniversary of both cities, Christmas and Carnaval. I considered these three periods for 
either being of important themes or of allowing a grater integration at the border. The 
main question my study presents is to show how journalism is conducted at the 
Livramento – Rivera border in the context of an open border with no mobility 
restrictions. The survey is based on communicational, cultural, idiomatic, physical, 
historical and geographical relations at the border of Rivera and Livramento. We start 
based on the belief that every border is rich  in communication, we’ve done a brief 
profile on the historical background of both cities and research of the main issue that 
characterize this border, based on informations, papers, observation and semi-structured 
surveys. 
 
 
Keywords: Border; Communication; Journalism techniques.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 No mundo em que vivemos as fronteiras são vistas como uma porta aberta para 

negociações, violência, invasões e brigas territoriais.  

 Em meio a tantas cidades de fronteiras que existem no mundo, me dedico neste 

trabalho a falar de uma que se difere de todas as outras: “Sant’Ana do Livramento e 

Rivera”, uma situada no sul de seu país e outra no norte, que estabelecem uma relação 

de paz e de livre acesso de pessoas. 

Nesta fronteira não existem barreiras, pontes, estradas que separe as cidades. 

Basta atravessar uma rua e se deparar com um contexto comunicacional e cultural 

intenso, em que brasileiros e uruguaios compartilham sua história, vibram com seus 

heróis, interagindo de uma forma espontânea e natural. 

Para entender esta relação pacífica, entre dois países que praticamente formam 

um só. A vida social das pessoas está estruturada em lugares onde se estabelecem 

processos e ações comuns a um determinado grupo de indivíduos, onde acontecem 

múltiplas relações originadas pela convivência e/ou proximidade. E essas relações tanto 

físicas, como comunicacionais e culturais ultrapassam estas fronteiras, fazendo uma 

mistura de costumes, identidades e idiomas. 

Esta fusão de culturas e hábitos contribui para a comunicação das duas cidades, 

que é o elemento que mais une os cidadãos fronteiriços. 

Por esta razão, tenho como tema “Jornalismo de Fronteira: estudo comparativo 

da mídia impressa jornalística nas cidades de Sant’Ana do Livramento (Brasil) e Rivera 

(Uruguai)”.  

Optei por estudar mídia impressa durante períodos que considerei importantes de 

analisar, pois acredito que nestas épocas como Natal, aniversário das cidades e carnaval, 

sejam datas que proporcionem uma maior integração entre os dois países. 

O projeto procura estabelecer um estudo a respeito dos processos jornalísticos 

que ocorrem nas cidades fronteiriças e sobre o que caracteriza esta fronteira que tem 

uma população circulando livremente entre os dois países e possuem relações culturais, 

ambientais, geográficas e comunicacionais muito próximas, principalmente por não 

apresentarem uma divisa com obstáculos. 

Estão sendo analisados dois jornais impressos: “A Platéia” de Livramento e 

“Jornada” de Rivera e os aspectos sobre a cobertura jornalística em cidades de 

fronteiras, ou seja, como um país pauta o seu vizinho. 
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Além de fazer a análise dos jornais, pretendo mostrar a integração e a realidade 

vivida no ambiente das cidades de Livramento e Rivera que possam levar a uma 

reflexão que possibilite um maior entendimento de como a presença da fronteira aparece 

na mídia impressa desses dois municípios. 

 O tema foi escolhido em função, de eu ter vivido a maior parte da minha vida 

nesta fronteira, surgindo a partir disso, o interesse por pesquisar sobre cidades de 

fronteira. Sempre gostei da integração lingüística, comercial, física existente entre os 

dois lados, por ter um carinho especial por estas cidades e, principalmente, pela paz que 

é residir na fronteira Livramento e Rivera. 

Estudar fronteira irá contribuir para a minha formação jornalística porque as 

cidades fronteiriças por si só, já são grande fluxo de informação e comunicação e, 

também porque este tema abrange questões culturais e sociais que a toda a fronteira tem 

como particularidade.  

O objetivo da pesquisa o é estudar a construção do jornalismo de fronteira na 

mídia impressa; analisando o ambiente e as relações comunicacionais da fronteira 

Sant’Ana do Livramento – Rivera e a maneira como os jornais “A Platéia” de 

Livramento e “Jornada” de Rivera abordam os temas fronteiriços e/ou específicos do 

país vizinho. 

A questão-chave do trabalho é saber como é feito o jornalismo de fronteira 

Livramento e Rivera – estudo comparativo dos jornais “A Platéia” e “Jornada”, no 

contexto de uma fronteira aberta na qual não existem restrições de mobilidade. 

Considerando que, isso na medida em que são abertas as fronteiras entre as duas 

cidades, isso contribui para o trabalho do jornalismo como elemento integrador, que une 

e reúne as pessoas através de uma linguagem diversificada e ao mesmo tempo comum 

entre as pessoas residentes na fronteira ou, pelo fato de ser uma fronteira seca, se 

restringiria apenas a um lugar de organização de intercâmbios. 

 Procuro compreender como são abordados os temas fronteiriços nas mídias 

impressas das cidades, se a fronteira em si é usada como pauta, e até onde vai o 

interesse de um jornal em cobrir o país vizinho. 

 Os jornais estudados possuem um público diversificado variando entre as mais 

distintas classes sociais a nacionalidades diferentes, então eles, por meio de uma 

linguagem acessível, têm a missão de cobrir a fronteira integrada pela proximidade sem 

obstáculos, o que contribui com as relações sociais, comerciais e culturais, chegando ao 
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ponto de possuirem quase que um “idioma próprio”, em que não oficial e muitas vezes 

até incorreto, mas que caracteriza o cidadão fronteiriço. 

 Também analiso a maneira que os eventos binacionais são abordados pelos 

jornais e como eles são capazes de unir esta fronteira que é formada por pessoas de 

costumes, idiomas e países diferentes e ao mesmo tempo tão próximos. 

A monografia está dividida em quatro partes, estruturadas com base em 

definições e conceitos de fronteira e mídia impressa, observações e entrevistas semi-

estruturadas. 

O trabalho não possui anexos porque as imagens estão inseridas no corpo do 

trabalho, pois elas são a fonte da análise.  
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2. NOÇÕES SOBRE O CONCEITO DE FRONTEIRA 

 

A palavra fronteira origina-se do latim frons ou frontis, que significa frente, 

frontaria, face de uma coisa. Falar sobre fronteira é falar a respeito de um ambiente 

físico, histórico, comercial, cultural, idiomático e econômico. 

Fronteira é um conceito essencial para compreendermos de que forma os 

aspectos físicos, culturais, sociais, idiomáticos, históricos e geográficos influem numa 

região onde tudo é tão próximo de uma forma em que até se confundem. 

A fronteira, em seu sentido geográfico, para Pereira (p.1) está ligada à 

identidade.  
“Na fronteira geográfica, a identidade é tema privilegiado, porque 

nela o sujeito é constantemente inquirido: quem é você? A que lado você 
pertence? As respostas para essas e outras questões tornam-se cada vez mais 
complexas e ambivalentes na afirmação da identidade, quando os sujeitos são 
migrantes ou gerações de migrantes que notoriamente transitam entre os 
valores da cultura de origem familiar e os valores culturais de, por exemplo, 
dois países fronteiriços. Na fronteira geográfica, as fronteiras culturais 
cruzam-se, mesclam-se, passando os sujeitos a (re) construírem suas 
identificações étnico-culturais com a sociedade de acolhimento” (PEREIRA, 
p.1). 

 
Para Machado (1998, p.41), “a origem da palavra fronteira mostra que seu uso 

não estava associado a nenhum conceito legal e que não era conceito essencialmente 

político ou intelectual. Nasceu como um fenômeno da vida social espontânea, indicando 

a margem de um mundo habitado”. Desse modo, a fronteira deixa de expressar somente 

uma situação geográfica, e sim, um espaço demarcado, onde se misturam questões 

econômicas, sociais, históricas, urbanísticas e também comunicacionais.   
 
“As fronteiras prescrevem, a um só tempo, duas situações: a) são 

delimitadoras territoriais de um Estado-nação e, portanto, unidades de sua 
organização social que fixam o que é ‘nosso’ e o que é dos ‘outros’, e b) são 
zonas permeáveis, de tensão e de acumulação, em que o local se mescla com 
o nacional com sua língua, seus costumes, sua realidade política, econômica, 
social e suas representações de identidade”(ZAMIN, p.47, 2007). 

 
 

Nesta idéia, observa-se que há momentos na fronteira de aproximação e de 

afastamento, interesses comuns e próprios, estabelecidos nesta relação de vizinhança. 

 Para Martins (p.3, 2005), “A noção de fronteira é vista como ampliação de 

horizontes e não como identificadora de um local e seus limites. Ademais, ao se 

investigar a cultura fronteiriça, trata-se de valorizar a diversidade cultural, pondo em 

evidência peculiaridades e similitudes”. 
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Segundo Zamin (p.7, 2007), a expressão fronteira tem um duplo sentido: objeto 

e metáfora. “O objeto remete às fronteiras políticas, que delimitam o nacional, enquanto 

a metáfora refere-se ao limite, àquilo que está às margens e, ainda, a uma generalização 

onde tudo pode ser fronteira ou de fronteira.” E acrescenta que “as fronteiras são regiões 

híbridas e mestiças de permanente interpenetração e, por conseqüência, de tensão, 

permeadas pela relação entre ‘nós’ e ‘eles’, entre o local, o nacional e o global”.  

A interação é o fator que mais caracteriza as cidades de fronteira. Com 

elementos que unem e desunem por semelhanças e diferenças que delimitam o que 

pertence a um a outro. 

Na medida em que o ambiente fronteiriço começa a se desenvolver, essas 

cidades começam a se tornar lugares muito ricos em comunicação onde se mesclam 

idiomas diferentes que muitas vezes se confundem construindo assim uma linguagem 

local de fronteira, o “portunhol”. 

Para Muller (2003), “o que ocorre em espaços de fronteira, é a existência de uma 

identidade nacional, em que há momentos nos quais surge uma identidade cultural 

fronteiriça, tornando-se a de maior relevância, distinguindo o habitante do local, sem se 

importar que seja brasileiro ou uruguaio”.  

 Essa integração elevada que existe nas cidades fronteiriças é fruto de uma 

convivência diária, em que cada pessoa circula livremente por todo o território 

fronteiriço, brasileiros e uruguaios absorvem a cultura do outro, e a partir daí criam uma 

nova cultura que existe unicamente na própria fronteira.  

 
 “A vida na fronteira passa constantemente pela afirmação do eu e, 

conseqüentemente, pelo reconhecimento do outro. Os de lá e os de cá 
constroem a relação, estruturam o espaço como sendo de ambos. A 
flexibilidade existente na fronteira, constituída a partir de um jogo complexo, 
envolvendo a aceitação e a diferenciação do outro, é um fator que torna o 
espaço local propício a que outras manifestações culturais se apresentem, 
abrindo caminhos para mostrar seus vestígios de modo a buscar legitimidade 
através do convívio mútuo”. (MÜLLER, 2003) 

 
 

 Dessa maneira se forma a identidade fronteiriça, na qual os países interagem e 

unem aspectos de um e de outro, enraizando naquele determinado povo a “marca” do 

ser fronteiriço, que não é unicamente residir em uma cidade ao lado de outra, mas sim, 

vivenciar as tradições e provar dos costumes e fatores que são característicos de cada 

local. 
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2.1 A Fronteira Sant’Ana do Livramento (Brasil) - Rivera (Uruguai) 

 

Na fronteira de Sant’Ana do Livramento (Brasil) e Rivera (Uruguai), que são 

duas cidades separadas apenas por uma rua, têm uma série de aspectos que as une e que 

muitas vezes se confundem. Mesmo cada cidade tendo sua nacionalidade e identidade 

própria, através da “vizinhança”, surge uma forte cultura fronteiriça que é parte inerente 

da vida das pessoas residentes na fronteira. 

Bojunga (p.105, 1978) descreve a fronteira da seguinte forma: “Unidas por uma 

rua, que também é fronteira que separa, o Brasil do Uruguai, Livramento e Rivera 

vivem juntas, como duas irmãs numa mesma casa: dividindo diversões, tarefas, 

brincando e brigando”. 

A fronteira estudada se trata, como veremos mais adiante, de duas cidades que 

nasceram praticamente juntas, e desta forma vêm crescendo, dividindo sua história, 

ambiente físico, convivendo com diversidades, mas que formam um espaço comum. O 

que torna impossível falar de Livramento sem mencionar Rivera, e vice-versa. 

Prado (p.15, 2002), define a convivência na fronteira, ressaltando: “Aqui, neste 

recanto ímpar da comunidade universal, existe um povo diferenciado, cada qual 

conservando seus usos, costumes, tradições e culto a seus heróis, interligando por 

tradicionais laços familiares, resultantes da convivência de seus habitantes, da troca e 

somatório de manifestações culturais que se consolidaram através dos anos”. 

Livramento e Rivera possuem uma especificidade diferente das demais 

fronteiras. Por ser uma fronteira seca, o “ir” e “vir” é muito freqüente, o que estabelece 

um maior contato entre cidadãos brasileiros e uruguaios. 

Segundo Soares (p.4, 2002), “além desta circulação de pessoas que trabalham e 

habitam nos dois lados da fronteira, ocorre, também, a circulação de produtos (jornais, 

roupas, alimentos, combustíveis), bens (aparelhos eletrônicos, carros), três moedas (no 

caso de Livramento – Rivera: Dólar, Real e Peso uruguaio), costumes (culinária, 

música), contrabando (armas, drogas, produtos) e palavras (de origem espanhola, 

portuguesa e às vezes árabe – devido aos palestinos que vivem na região)”. 

Pela praticidade e facilidade de andar de um país para outro, é comum para o 

cidadão da fronteira carregar moedas brasileiras e uruguaias no bolso, residir em Rivera 

e trabalhar em Livramento e vice-versa. Nesta fronteira é normal ver brasileiros e 

uruguaios viverem como irmãos, ajudando-se nos problemas, “mateando” juntos e 

“hablando” sobre os mais variados assuntos. 
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Não é a toa que é conhecida como a Fronteira da Paz, ou então, como “La más 

Hermana de las Fronteras”, títulos estes que santanenses e riverenses tanto se orgulham, 

com base na história. 

Sem ter antecedentes em sua história de guerras ou grandes brigas, por uma 

conquista territorial, Sant’Ana do Livramento e Rivera possuem hoje apenas os marcos 

que sinalizam a fronteira, mas que na verdade apenas regularizam uma relação de 

amizade entre esses dois países. 

 

 

     
         FIGURA 1 - Marco de Fronteira do lado brasilero     FIGURA 2 - Marco de Fronteira do lado uruguaio 

 

Segundo o historiador uruguaio, Nelson Ferreira1, todos os problemas de 

fronteira que já existiram foram solucionados de forma pacífica e inteligente, citando  

um problema em especial: “Um de tantos problemas de fronteira que houve nesse 

contato urbano, foi quando se teve que regularizar esta fronteira urbana, fazendo a linha 

divisória de águas. Havia-se um problema que toda a água das duas cidades, iam para o 

mesmo lugar, onde não havia escorrimento. Havia então uma dificuldade que afetava os 

dois lados. E a solução deste problema de fronteira, foi a criação do Parque 

Internacional. Diferente de tantas outras regiões de fronteira, que quando se tem um 

problema já se abre caminho para as brigas, na nossa fronteira, vemos soluções 

pacíficas e integradoras.” 

 O Parque Internacional, além de resolver um problema de fronteira, serviu para  

efetivar a união desses povos, sendo metade dele brasileiro e a outra metade uruguaio. O 

parque foi inaugurado no dia 26 de fevereiro de 1903, com um obelisco situado no meio 

                                                 
1 Nelson Ferreira trabalha no setor de Imprensa da Intendência de Rivera. A entrevista foi realizada em 
setembro de 2007 na Intendência. 
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dele para sinalizar fronteira, que recebeu o nome de “Monumento à Liberdade, à 

Igualdade e à Fraternidade”. 

 
FIGURA 3 - Monumento situado no Parque Internacional. 

 

Prado (p.15, 2002) acrescenta que a partir da construção deste monumento, “esta 

se tornou conhecida como Fronteira da Paz – “La mas hermana de las fronteras”; e, para 

justificar este cognome foram assinadas no dia 03 de agosto de 2001, pelos 

representantes no Executivo de ambas as cidades, Tabaré Vieira Duarte, de Rivera e 

Guilherme Bassedas da Costa, de Livramento, respectivamente, leis,  conferindo às 

cidades fronteiriças o título de irmãs. Cerimônia esta, da qual foi cenário o Parque 

Internacional, onde as bandeiras uruguaia e brasileira tremulam ao vento e se 

entrelaçam num abraço que diz do amor de seus habitantes a esta terra, sem olvidar seu 

berço maior: o país de cada um.” 

As cidades possuem uma relação familiar, em que unidas como irmãs, foram e 

vêm sendo construídas com laços de união, integração e respeito. Talvez a condição de 

fronteira seca, tenha tornado essas cidades mais próximas e com profundos vínculos que 

jamais teriam sido programados ou planejados, mas que aconteceram e se estabeleceram 

da forma mais natural e espontânea possível. 

Sant’Ana do Livramento e Rivera são vistas como uma única cidade, não só 

pelos visitantes mas também para o povo que nelas habita, pelo fato de ser uma fronteira 



 17

sem barreiras que permitem o livre acesso de pessoas e veículos por suas ruas, sem 

precisar de burocracia ou de documentação. 

Para o fronteiriço Diego Irigoyen Pereira2 “toda fronteira na verdade são duas: 

uma é a política e a outra é aquela que seus moradores fazem. A política é traçada nos 

mapas, seguindo por linhas imaginárias ou por acidentes geográficos que separam 

países, estados ou departamentos. É o resultado de lutas, guerras, negociações ou 

tratados. E na maioria das vezes encerram etnias, costumes, hábitos e linguagens 

próprias. A fronteira dos homens não está no mapa e nem é negociada, não se preocupa 

com limites, idiomas ou etnias. É a vida e as necessidades dos fronteiriços que as 

definem. E para o fronteiriço não há linhas imaginárias. Há a sua busca de ir e vir para 

onde mais lhe convier ou precisar ir. Sua casa será onde houver a melhor sombra. A 

busca de seu alimento será aonde for mais fácil, ou melhor, ou mais barato. E sua 

fronteira se ampliará até onde lhe interessar”. 

Segundo Muller (2003), os habitantes da fronteira “ao serem questionados sobre 

a existência da divisa, confirmam e apontam onde se dá o contato: a rua, o parque, os 

pequenos marcos construídos em concreto e colocados espaçadamente de modo a 

formar uma linha demarcatória. Eles ressaltam que a linha divisória é factual, recortada 

irregularmente”. 

Para Ariel Pereira3, diretor-gerente do Canal 10 de Rivera, a principal marca que 

nos permite chamar-nos de fronteira é que “existe uma linha imaginária que é a que 

demarca os dois países. Usa-se muito o termo linha divisória, mas o termo correto é 

linha demarcatória da fronteira, pois ela não divide. Essa linha, para nós é uma linha 

imaginária, porque nós uruguaios entramos no Brasil livremente e vocês brasileiros 

entram aqui livremente também”. 

Quéli Mendes4, que trabalha no jornal “A Platéia”, vê Livramento e Rivera 

como uma coisa só. Como se fossem dois bairros numa mesma cidade. Esse olhar sobre 

as duas cidades é comum à maioria da população que conhece essa fronteira, que com 

um ar de acolhedora conquista seus visitantes. 

                                                 
2 Citação retirada do blog de Diego, “Mas que tal, Tchê! ... da fronteira!” 
http://riverasantana.blogspot.com/2008/01/toda-fronteira-na-verdade-so-duas-uma_9324.html 
3 A entrevista com Ariel Pereira foi realizada em abril de 2007, na sede do Canal 10 de Rivera.. 
4 Quéli Mendes trabalha na editoria de Esporte da “A Platéia”. A entrevista foi concedida em dezembro 
de 2007na redação do jornal. 
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A integração é um elemento tão forte nessa fronteira que até mesmo as duas 

praças principais e as prefeituras foram construídas de forma integrada, tanto que estão 

na mesma linha reta e na mesma distância da linha divisória.  

Essa fronteira-irmã, apesar da convivência única e harmônica, só se “afasta” 

quando o assunto é política, em que cada país tem seus representantes e quando se trata 

de futebol. Quando as seleções brasileira e uruguaia se enfrentam, a fronteira se separa. 

Aí não tem conversa: “La celeste” para um lado e “Canarinho” para o outro. 

Em Livramento e Rivera, o Mercosul também não é novidade. Na região, 

segundo Muller (2003), instalou-se em 1911 um grande frigorífico americano. A carne 

era proveniente do Uruguai, a planta havia sido feita por um arquiteto uruguaio, com 

modelo inglês, os trabalhadores, por sua vez, eram brasileiros; os produtos ali 

elaborados eram exportados à Europa, de modo a atender os soldados em guerra.    

 

Sant’Ana do Livramento – Brasil 

 

A povoação de Livramento iniciou com a doação de sesmarias, feitas pelo 

Marques de Alegrete para a edificação de uma capela. Assim nasceu Nossa Senhora do 

Livramento. Fundada em 30 de julho de 1823, só foi elevada à categoria de município 

em 1857, quando se emancipou de Alegrete. Mais tarde, Dona Ana Ilha de Vargas, por 

influência política e econônica, obteve a consagração do nome de Sant’Ana do 

Livramento para o povoado. 

.  

FIGURA 4 - Antiga Capela de N. Sra. do Livramento, hoje Igreja Matriz de Sant’Ana 
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Sant’Ana do Livramento possui aproximadamente 97.488 habitantes, e situa-se a 

uma distância de 495 quilômetros de Porto Alegre, capital gaúcha. 

É um dos municípios mais antigos, históricos e o maior em extensão territorial 

do RS. Atravessou períodos de grande prosperidade, quando surgiu grandes lanifícios, 

frigoríficos, organizações sociais e clubes de futebol. Mas, lentamente, a sua economia 

foi enfraquecendo, pela distância de outros centros econômicos expressivos, visão 

centralista (na política, na indústria, no comércio, na organização territorial), e por ter 

uma opção econômica voltada centralmente para a agropecuária e o comércio, sem 

ênfase ao desenvolvimento da indústria.  

A fronteira do Brasil com o Uruguai, delimitada pelo Tratado de Tordesilhas de 

1851 e 1909, tem extensão total de 1068 quilômetros e está perfeitamente demarcada. 

Os trabalhos de “caracterização”, praticamente concluídos, estão a cargo da 

Comissão Mista de Limites e de Caracterização da Fronteira Brasil-Uruguai (criada em 

1919), que já implantou 1174 marcos já erigidos. 

Em sua extensão total, a linha limite  percorre 608,7 quilômetros por rios e 

canais, 140,1 quilômetros por lagoas, 57,6 quilômetros por linhas convencionais e mais 

262,0 quilômetros por divisor de águas. Possui aproximadamente um total de 63.974 

eleitores e, 3.674 propriedades rurais. 

 

 
FIGURA 5 - Mapa da fronteira Livramento e Rivera (www.fronteiradapaz.com.br). 
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FIGURA 6 – Mapa sinalisando a Fronteira 

 

 

Rivera – República Oriental del Uruguay 

Na divisão política co Uruguai, existem 19 departamentos. Entre eles Rivera, 

que é a capital do departamento uruguaio de mesmo nome (com superfície total é de 

9.370 km² e com aproximadamente 67,2 mil habitantes), ao contrário de Livramento, 

situa-se no norte de seu país. 

           As principais atividades econômicas da cidade de Rivera são as lojas destinadas 

ao free-shop, voltadas também ao público brasileiro, tornando Rivera um destino 

popular para a compra de produtos importados em dólar. 

          Com a queda da cotação do dólar, muitos aparelhos podem ser comprados por 

preços até 40% menores do que similares no Brasil.  

 Rivera atrai turistas de todo o Rio Grande do Sul, que vem em busca de produtos 

importados com preço mais baixo. Mas Livramento também ganha com o turismo de 

Rivera em questão de hotéis e restaurantes. 
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           Rivera durante o dia tem como principal atração o comércio, e à noite, os bares 

se abrem e, a maioria dos jovens da fronteira se dirigem para a avenida Sarandi, que 

serve de ponto de encontro entre os amigos e namorados. 

            Segundo Müller (2003), na avenida Sarandi, “brasileiros e uruguaios 

comungam, divertem-se, conquistam novos amigos e amores, saboreando os famosos 

doces uruguaios, regados a chopp ou vinho. Este é um dos espaços em que se pode 

constatar quase que, diariamente, mas principalmente nos finais de semana, a 

convivência harmônica existente entre os dois povos”.  

           Também merece destaque a existência de um cassino, situado justamente sobre a 

principal avenida, por onde corre a fronteira entre os dois países. No interior do 

departamento, predomina a criação de gado e a forestação. 

           A cidade foi fundada em 1862, com o nome de Pueblo Ceballos, e teve seu nome 

mudado em 1867, para homenagear o general Fructuoso Rivera. 

 
FIGURA 7 - Sarandi (principal avenida de Rivera). 
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3. COMUNICAÇÃO E FRONTEIRA 

A fronteira de Sant’Ana do Livramento – Rivera, é um local rico em 

comunicação por abrigar brasileiros, uruguaios e até mesmo árabes que adotam esta 

região como sua também.  

           Nela ocorre uma comunicação intra-fronteira, que acontece entre os cidadãos do 

mesmo país, e a comunicação inter-fronteira, que acontece entre os cidadãos 

fronteiriços dos dois países.  

 A comunicação intra, ocorre separadamente em Livramento e Rivera, mas 

acontece de uma forma diferente do que em cidades que não são fronteira, pois mesmo 

sendo apenas uma comunicação entre pessoas de um mesmo país, torna-se quase 

impossível não mencionar o país vizinho, pois o cotidiano dos fronteiriços envolve 

mesmo que, de uma forma até inconsciente, um contato intenso. 

           A comunicação inter-fronteiriça abrange uma série de outros contatos por meio 

de uma comunicação lingüística, biológica, econômica e cultural. 

 A relação entre os dois países através da língua  acontece de uma forma muito 

natural, que engloba diferentes idiomas como o português, o espanhol e o árabe (entre 

as pessoas de origem asiática). Brasileiros falam o espanhol, uruguaios o português, e, 

juntos nessa relação idiomática, criam o portunhol, ou até mesmo o fronterês, como eles 

mesmo denominam a sua linguagem, caracterizada por um sotaque carregado e com a 

letra  “E” bem marcada na hora da pronúncia. 

           Nos colégios dos dois países, ensinam a língua vizinha. No Brasil o Espanhol nas 

escolas municipais é obrigatório, e no Uruguai a obrigatoriedade da língua ainda está 

em estudo, mas existem colégios que tem este ensino e, com isso, acontece também um 

intercâmbio entre professores. 

Na fronteira, é fácil encontrar brasileiros e riverenses conversando cada um em 

sua língua, sem que isto atrapalhe ou prejudique o entendimento. 

A relação biológica se dá com o casamento entre pessoas de nacionalidades 

diferentes que formam família, os chamados “doble chapas”, por serem filhos de mãe 

brasileira e pai uruguaio e vice-versa. A religião na fronteira é muito diversificada. A 

principal é a católica, mas é muito comum ver ‘católicos’ brasileiros frequentando 

candonblé e espiritismo. Também está em crescimento a igreja evangélica e suas ceitas. 

Importante ressaltar também que o Uruguai é considerado um país ateu. 
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Essa relação é muito comum nas cidades fronteiriças, e por meio dela surgem 

cidadãos com duas nacionalidades, possuindo um bom conhecimento e uma conversa 

fluente nos dois idiomas.  

Torna-se comum, em cidades fronteiriças, pessoas morando no Brasil e 

trabalhando e/ou estudando no Uruguai, ou o contrário. Essa liberdade de ir e vir de um 

país para o outro facilita a vida das pessoas da fronteira, e dessa maneira se torna para 

elas, uma relação comum, única, que se dá de forma natural, como se fossem realmente 

dois bairros em uma só cidade. 

Ariel Pereira conta também que, a união e a aproximação na fronteira não se 

limita apenas na língua ou geograficamente, mas também existe quando algum dos 

países precisa de solidariedade, pois existe também uma complementação no sistema de 

saúde e no sistema de bombeiros entre as duas cidades. “Por exemplo, se há um 

incêndio em Livramento, os bombeiros uruguaios ajudam a apagar, e o mesmo acontece 

quando ocorre um incêndio aqui.” E o mesmo acontece quando um dos hospitais não 

tem vagas para atender um paciente, o outro país lhe dá assistência. 

A inter-comunicação, também existe no setor econômico, na qual se permite 

utilizar até três moedas, em qualquer estabelecimento comercial. É normal ver as 

pessoas transitando pelas ruas com o Real, o Peso uruguaio e o Dólar no bolso. 

A relação comunicacional entre os habitantes da fronteira Livramento-Rivera, 

enriquece muito o setor cultural da cidade. Não só pela linguagem, mas também os 

costumes de cada país, gastronomia, hábitos, roupas, música, dança, acrescentam muito 

na identidade do ser fronteiriço que se habitua a viver com tais elementos com os quais 

constrói sua identidade. 

Marcel Neves5, jornalista da “A Platéia”, acrescenta que “a fronteira é o início 

do conhecimento de uma comunidade, a demarcação de territórios, e quanto mais nos 

distanciamos, mais perto conseguimos chegar da origem das características de uma 

cultura. As diferenças passam por hábitos como de se vestir, relacionamento entre 

semelhantes, economia, política e, claro a língua. Esta que é justamente um dos pontos 

de encontro dos povos, que com o tempo desenvolveram o tal do ‘Portunhol’ em que se 

usa um pouco do português com o castelhano e todos se comunicam muito bem no dia-

a-dia para suprir as necessidades básicas”. 

                                                 
5 O jornalista Marcel Neves foi entrevistado em abril de 2008 via e-mail. 
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No lado brasileiro da fronteira, predomina de certa forma, o gosto pela música 

brasileira e tradições gaúchas, mas que nem por isso, brasileiros deixam de apreciar uma 

“Cumbia” uruguaia. Da mesma maneira, uruguaios além da música latino-americana, 

também se embalam ao som do samba e dos ritmos considerados mais brasileiros. 

Livramento é conhecido pelo churrasco, já Rivera pelos doces, principalmente, o 

doce de leite e pela parrillada com a farinha brasileira. No modo de se vestir, o 

brasileiro segue a moda de seu país e os uruguaios a deles, que para os brasileiros é uma 

moda muito estranha. Mas dos dois lados se vê os gaúchos e “gauchos” usando 

bombachas e tomando chimarrão, ou melhor, o “mate”. 

No Uruguai existe o costume de acordar e fazer as refeições mais tarde. 

Enquanto os brasileiros jantam por volta das 20h, os uruguaios saem para jantar depois 

das 22h. Na fronteira existe um costume diferente das outras cidades do Brasil quanto 

aos horários. Enquanto no resto do país, os jovens têm o costume de sair de casa meia 

noite e meia para uma festa, na fronteira, saem a partir das duas da madrugada, em 

função do atraso dos uruguaios.  

Normalmente, também, essa discordância de horários acontece no 

funcionamento do comércio, pois os uruguaios só começam a trabalhar depois da 

“cestia”, ou seja, depois de descansar.  

Há um tempo atrás, também existia um fuso-horário de uma hora entre 

Livramento e Rivera que se dava quando o Brasil começava seu horário de verão. Mas 

no último ano, Rivera também alterou seu relógio. 

Mesmo com características diferenciadas, as pessoas residentes nos dois lados da 

fronteira, acabam absorvendo um da cultura do outro. Vivendo de um modo único com 

características próprias, diferentes de qualquer parte do mundo. 

Para o jornalista Luís Eduardo Amaral6, essa integração se percebe também nas 

turmas de amigos, na formação das famílias (os doble-chapas), nas relações comerciais 

que levam uruguaios a trabalharem em Livramento e brasileiros em Rivera, na educação 

quando os professores e alunos das duas nacionalidades se espalham lá e cá, nos eventos 

oficiais e sociais, e até mesmo na comida. 

Outro tipo de comunicação que existiu fortemente, na fronteira em meados dos 

anos de 1900 até aproximadamente 1950, foi a cultural entre campo e cidade. Por ser a 

agropecuária a atividade econômica mais forte na fronteira, durante muitos anos se 

                                                 
6 O jornalista Luís Eduardo Amaral concedeu entrevista em abril de 2008 via e-mail. 
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estabeleceu uma comunicação própria entre as pessoas que viviam nas fazendas e delas 

com as que viviam na cidade. Antigamente, a distância era muito grande entre as 

estâncias e a cidade, com isso se tornou conhecido uma diferente forma de comunicação 

na fronteira que se deu com base unicamente em observações das pessoas do campo, 

que foram passando de geração em geração durante décadas. 

Em virtude desta distância, havia os mascates que eram comerciantes que iam 

nas fazendas vender produtos e jornais que já chegavam nas campanhas antigos, com 

aproximadamente 15 dias de atraso ou até mais. Assim, fazia-se um ritual de reunir toda 

a família e funcionários para escutar o patrão ler as notícias que o jornal trazia, e estas 

tornavam-se o assunto de toda a semana. 

Outra maneira de contato que existia neste contexto das pessoas do campo, era 

por meio da natureza. Os mais antigos ensinavam aos mais novos noções de clima 

através de observações, como: “serração que baixa, sol que racha”; “céu pedrento, 

chuva ou vento”; após três dias de vento norte, vinha a chuva; quando as flores do 

campo estavam amarelas, era sinal de que o inverno seria curto e bom; se estavam 

brancas, indicavam inverno comprido e frio; quando tem geada após a chuva, é sinal 

que vem mais chuva. 

Observações como estas foram por muitas décadas o estilo de comunicação 

existente entre as pessoas do campo, tanto brasileiras quanto uruguaias. Com o passar 

dos anos as cidades foram se desenvolvendo, aprendendo e encurtando distâncias, o que 

possibilitou uma comunicação mais estruturada e comum. Uruguaios e brasileiros 

cresceram e crescem juntos ao som de suas conquistas, derrotas, aprendizados e 

tradições, mas acima de tudo sempre mantém uma relação de paz. 

Muller (2003) ainda acrescenta que “para descrever os sentimentos mais fortes 

nas relações entre os fronteiriços, tanto uruguaios como brasileiros, utilizam-se de 

termos como solidariedade, harmonia, irmandade, entrosamento, união, amizade e 

apoio”. 

E são esses adjetivos e características que tornam Sant’Ana do Livramento e 

Rivera uma fronteira diferenciada e digna de aplausos. Pois, em grande parte das 

fronteiras do mundo todo, não existe essa irmandade como na fronteira da paz. O 

mundo inteiro tem esquecido da riqueza e bagagem cultural que uma cidade fronteiriça 

pode proporcionar, das inter-relações que podem existir e do bem-estar de viver em 

harmonia com pessoas de outra pátria, mas que nem por isso deixa de fazer parte da sua. 
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Na maior parte do mundo, como a Europa, por exemplo, hoje tem suas fronteiras 

fechadas pelo medo e/ou por questões de segurança. Cidades de fronteiras atualmente, 

são alvos de brigas, desentendimentos, guerras, disputas territoriais, e conflitos muito 

fortes. 

Por isso, a fronteira de Sant’Ana do Livramento e Rivera deve ser vista como 

exemplo para todas as fronteiras do mundo, por ter anos e anos uma tradição de paz e 

concórdia e o título que a todos seus habitantes orgulha, ser chamada de “A Fronteira da 

Paz”. 

Para estudar este tema sobre comunicação e fronteira, preciso levar em conta 

alguns trabalhos que precederam a presente monografia. São estudos que refletiram 

sobre o tema em diferentes ângulos, conforme mostrarei a seguir: 

Muller, em seu trabalho sobre Mídia e Fronteira: jornais locais em Uruguaiana - 

Libres e Livramento – Rivera, mostra de uma forma descritiva e observadora o 

ambiente dessas duas fronteiras, analisando as mídias impressas desses locais. 

 
“A expressão integração, por si só, carrega o significado da existência de uma 
relação que prevê a diferença, onde predomina a harmonia, a fraternidade, 
onde tal posição se dá por escolha de modo a atender as contingências 
contextuais. Grosso modo, todos os irmãos possuem laços que os unem, 
marcas em comuns, mas nem sempre a relação predominante é a fraternal, 
mas neste caso, é esta que prevalece. Temos também que ter em conta não só 
o interesse de um intercâmbio cultural”. (MÜLLER, 2003). 
 
 

Zamin, na tese “Jornalismo de Fronteira e a significação do espaço global: 

análise de programas de jornalismo de emissoras de radiodifusão comunitárias nas 

fronteiras Brasil – Uruguai – Argentina”, analisa um meio de comunicação que pertence 

à fronteira que estou estudando e contribuiu com conceitos muito pertinentes para o 

meu trabalho. 
“Os espaços fronteiriços são peculiares por serem lugares onde as 

relações de integração e de tensão andam de lado a lado. Estas relações não 
são pautadas unicamente pelos acontecimentos locais, mas, também, por 
decisões nacionais e nesse sentido a mídia passa a constituir-se, como em 
tantas outras situações, elemento ativo dentro dos processos sócio-
culturais”(ZAMIN, 2007, p.56). 

 

Soares, com o estudo, “Telejornalismo de Fronteira: Estudo da notícia em 

telejornais na fronteira do Brasil com o Paraguai”, no qual faz uma análise de um 

ambiente de fronteira seca: Ponta Porá (Mato Grosso) e Pedro Juan Caballero 

(Paraguai), que possui características semelhantes com a fronteira que estudo, pois 
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também são cidades-gêmeas divididas apenas por uma rua, além de fazer um panorama 

dessa região fronteiriça que eu estou estudando:  

 
“Duas cidades que nasceram e agora crescem juntas, cada uma em 

um país, têm características físicas e urbanas próximas e ao mesmo tempo 
diversificadas. Possuem seus próprios espaços, mas formam, juntas, um 
espaço comum. Da mesma forma, ao longo de seus desenvolvimentos foram 
demarcando seus próprios territórios urbanos e formando a um só tempo, um 
território contíguo na linha da fronteira e contínuo quando desenha um 
mesmo aglomerado urbano”(SOARES, p.4, 2002). 

 

 

3.1. Infra-estrutura de informações 

 

As cidades geminianas, Livramento e Rivera, possuem um total de 25 meios de 

comunicação. 

Livramento contém como mídia de televisão a RBS TV; duas rádios AM’s, 

Maratan e Cultura; cinco rádios FM’s, Líder, nova Aurora, Querência, Band e RCC; e 

cinco jornais impressos, A Platéia, Correio do Pampa, Correio Santanense, O Enfoque e 

Fogo de Chão. 

Rivera possui duas emissoras de televisão, a TV 10 e o Canal 6; três rádios 

AM’s, Internacional, Rivera e Reconquista; cinco rádios FM’s, Internacional, 

Horizonte, Columbia, Activa, e Zenit; e dois jornais impressos, a Jornada e o Norte. 

Não existe nenhuma lei que empeça o conteúdo e o material dos meios de 

comunicação uruguaia chegar ao Brasil e nem o contrário.  

As telecomunicações de fronteira se dão através de rádios, televisão, jornais, 

rádios VHS (para comunicação campo e cidade), celulares, telefones fixos e correios. 

As ligações entre Livramento e Rivera por telefones fixos são cobradas como 

ligações locais, sendo necessário digitar um código antes do número desejado. A 

comunicação via celulares, não funciona bem na fronteira, pois à medida que se 

aproxima das ruas de Rivera, os celulares brasileiros não têm sinal, e o mesmo acontece 

com os aparelhos uruguaios quando estão nas ruas de Livramento. 

Com o comércio de Rivera em alta, a Aduana tem restrições para as pessoas que 

não são da fronteira, cobrando 300 dólares por pessoa para poder levar as mercadorias. 

Quanto ao mercado de trabalho, existe uma lei de fronteira que permite que uma 

empresa possa ter 20% dos funcionários uruguaios ou brasileiros da cidade vizinha. 
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Sem contar com os doble-chapas (filhos de brasileiros com uruguaios) que possuem 

uma identidade diferenciada. 

Como se vê esta fronteira possui um grande número de trabalhos voltados para a 

comunicação da fronteira, que visam uma interação e integração maior entre as duas 

cidades, trazendo aos fronteiriços mais conhecimentos e dando a oportunidade de 

realizar e mostrar em suas experiências. 
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4. JORNALISMO DE FRONTEIRA: ESTUDO COMPARATIVO DOS JORNAIS 

“A PLATÉIA” (LIVRAMENTO) E “JORNADA” (RIVERA) 

 

Para poder analisar melhor a comunicação em cidades de fronteira, escolhi dois 

meios de comunicação para estudar a maneira que são tratados os assuntos fronteiriços e 

como cada jornal faz a cobertura do que acontece no país vizinho. 

Elegi, então, dois jornais impressos: “A Platéia” de Sant’Ana do Livramento e 

“Jornada” de Rivera. 

O interesse de estudar mídia impressa surgiu pelo fato de poder ter acesso aos 

materiais de uma forma mais consistente e de poder analisar, por meio da escrita, o que 

os jornalistas querem transmitir de outro país. 

Este é um estudo comparativo, em que faço o levantamento de todas as matérias 

realizadas pelos dois jornais no período do Natal, aniversários das cidades e carnaval, 

que contém referência à fronteira, ou ao país vizinho ou sobre comemorações em função 

dessas datas. 

O método de natureza comparativa reúne os jornais “A Platéia” e “Jornada” do 

mesmo dia, sempre que possível, analisa as manchetes referentes aos temas citados 

acima, e a capa do jornal, descrever como os jornais das duas cidades examinam, 

jornalisticamente, eventos que eles afetam. 

A análise foi feita em cima de três eventos, uma vez que os mesmos reúnem 

possibilidades de serem tratados como temas de coberturas dos jornais, devido à 

importância que os mesmos têm por se tratar de comemorações universais, como o 

natal, de comemorações específicas a cada uma das cidades (aniversários) e finalmente 

eventos culturais que afetam as vidas destas cidades fronteiriças como o carnaval. 

 

4.1. Breve histórico “A Platéia” 

 

O jornal “A Platéia” é o mais antigo, foi fundado em 1937, e está atualmente sob 

o comando de seu quarto proprietário, uma família de descendência árabe. É dirigido 

mais precisamente pelo pai e pelo filho mais velho, Kamal Badra, com quem conversei. 

A família também possui outros estabelecimentos comerciais na cidade de Livramento e 

uma rádio, a RCC FM (95.3).  
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Mesmo os dois proprietários serem advogados, acompanham a rotina do jornal, 

dando pautas e decidindo as notícias que serão publicadas. A JB Empresa jornalística é 

quem edita o jornal.  

A redação do jornal está localizada, num edifício, em frente ao Parque 

Internacional, na Avenida Tamandaré. 

                      
FIGURA 8 - Prédio da redação da “A Platéia”                             FIGURA 9 – Carro da Redação da “A Platéia”. 

 

“A Platéia” tem tiragem de 7.220 jornais por dia e tem circulação em 

Livramento, Rivera, Quarai, Rosário do Sul e Dom Pedrito. Possui gráfica própria, onde 

imprimem quase todos os jornais da região, pois é a única gráfica que tem máquina 

rotativa. “A Platéia” imprime os jornais das cidades de Uruguaiana, Alegrete, Dom 

Pedrito, Rosário do Sul, São Gabriel, Bagé, Candiota e Pinheiro Machado. 

A equipe de profissionais é composta por nove pessoas, a maioria jovens, que 

não possuem formação acadêmica, com escolaridade em nível de ensino médio, exceto 

dois. O salário pago aos redatores varia entre 650 e 700 reais. 

O jornal possui praticamente um jornalista por editoria, também tem pessoas 

destinadas ao trabalho da parte administrativa, no setor de assinaturas e circulação.  

A maior parte dos anunciantes de “A Platéia” é de Livramento, principalmente 

de estabelecimentos comerciais. 

O jornal não tem um público restrito, pois abrange todas as faixas etárias e 

classes sociais. Segundo o proprietário Kamal Bradra7 “em todos os bairros de 

Livramento e Rivera nós conseguimos colocar o jornal”. 

                                                 
7 Kamal Badra concedeu entrevista em setembro de 2007 na redação do jornal “A Platéia”. 
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“A Platéia” se preocupa em estar sempre envolvida com a comunidade, 

participando de campanhas institucionais como o rebaixamento de calçadas para 

deficientes físicos e o módulo do corpo de bombeiros.  

O principal destaque de “A Platéia” é que ele é o único jornal diário bilíngüe do 

país, contendo três páginas em espanhol. E este ‘encarte’ resultou para o jornal quase 

mil assinaturas em Rivera, proporcionando aos riverenses lerem em um só jornal, 

informações de Livramento, Rivera, do Brasil e do Mundo. Essas páginas em espanhol 

são feitas por um jornalista uruguaio. O jornal também possui uma correspondente em 

Montevidéu. 

Os anunciantes de “A Platéia” são em sua maioria de Livramento. E o turismo 

de Rivera contribui para a empresa, principalmente, na rádio, onde os comerciantes 

uruguaios colocam anúncios.  

O projeto gráfico do jornal foi realizado por Luís Adolfo, da editoria de arte do 

jornal Zero Hora. A empresa optou pelo estilo gráfico parecido com o da “Zero Hora”, 

por ser um bom jornal e porque achavam que o modelo gráfico antigo da “A Platéia” 

não tinha flexibilidade, era muito engessado. 

 

 
FIGURA 10 – Capa da “Zero Hora” e da “A Platéia” do dia 16/11/2007 

 

Segundo uma pesquisa realizada pelo Ibope, em 2001, a “A Platéia” tem 37.700 

leitores diariamente, e por esta pesquisa, foi considerado um dos jornais mais lidos no 

estado. 
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A direção de “A Platéia”, diz não considera nenhum outro jornal da fronteira 

Livramento e Rivera como fortes concorrentes. O veículo atribui o motivo de ter mais 

assinantes em Rivera que os jornais locais uruguaios devido ao fato de querer mostrar a 

fronteira, de se preocupar em transmitir notícias de Rivera e de Livramento em suas 

páginas e por ter planos de cada vez mais transmitir notícias do interesse dos dois lados 

da fronteira, o que leva os proprietários a planejarem um jornal uruguaio vendido junto 

da “A Platéia” brasileira, no qual cada país teria as notícias vizinhas num encarte. 

O nome “A Platéia” não foi escolhido pelos atuais donos do jornal, mas expressa 

uma relação de público, segundo o dicionário de Língua Portuguesa quer dizer, 

“pavimento do teatro, destinado aos espectadores”. 

 

4.2. Breve histórico “Jornada” 

 

O jornal diário “Jornada” de Rivera, foi fundado em 19 de junho de 1985, é 

propriedade de uma família que veio de Montevidéu, e possui gráfica própria. Possui 

tiragem de 1.220 exemplares e tem circulação em Rivera, nos bairros mais afastados da 

cidade e em Livramento. O jornal é vendido principalmente por assinaturas. É  

associado à OPI – “Organización de la Prensa no Interior” e tem periodicidade de 

segunda a sábado. 

 

FIGURA 11 – Local onde fica a redação da “Jornada”                  FIGURA 12 – Fachada da casa da redação do jornal 
  

Por ser um jornal pequeno, como afirma a proprietária Irene Neiva Zampayo 

Gaál8, eles possuem apenas quatro jornalistas, três na editoria de Geral e um no esporte. 

Esses jornalistas prestam também outros trabalhos nas rádios ou na TV de Rivera. 

Quando se precisa, chamam mais jornalistas, mas apenas dois são formados. 
                                                 
8 Irene Neiva concedeu entrevista em setembro de 2007 na frente da casa onde é a redação do jornal. 
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O jornal possui um correspondente, em Montevidéu, que manda as informações 

via Tacuarembó.  

“A Jornada” não tem como prioridade pautar Livramento, preferindo somente 

passar as informações de Rivera em suas páginas. Segundo Irene Neiva, essa escolha 

apenas dos fatos da sua cidade, é devido à dificuldade financeira que o jornal tem para 

manter um jornalista fazendo a cobertura dos acontecimentos de Livramento. Ela conta 

que, no passado, o jornal possuía também páginas em português, pautando Livramento. 

Mas que com o tempo, continuar com esse trabalho, se tornou inviável para o jornal. 

Os eventos de fronteira que a proprietária diz ter mais interesse em pautar são os 

culturais. 

O turismo de Rivera só contribui para o jornal no âmbito de publicidade. “A 

Jornada” não possui coluna social, porque teriam que contratar mais uma pessoa para ir 

aos eventos e festas, e a policial, eles só publicam o que a polícia manda como 

comunicado.  

Irene Neiva acrescenta que o jornal não sobrevive somente da venda “o 

periódico ajuda, mas nós vivemos mesmo é da gráfica. Somos uma família, e temos um 

gasto excessivo com o jornal que é uma publicação de doze páginas por dia. É muito 

difícil. E eu tenho uma pessoa aqui que só se dedica à publicidade, pois isso não passa 

pelas minhas mãos”. 

Além de “Jornada”, a família não possui outra mídia, mas possui um contato 

forte com as rádios e outros jornais, para quem mandam exemplares. Também mantém 

bastante contato com as cidades de Tacuarembó e Vichadero além de Montevidéu. Mas 

os exemplares são mandados para os meios de comunicação dessas cidades como 

cortesia. 

O projeto gráfico de “Jornada” não é pensado como o de “A Platéia”: “nós 

montamos o jornal como é viável, não temos alguém que se dedique ao projeto gráfico”, 

explica Irene Neiva. 

Maricel9 é a responsável pela montagem do jornal riverense há 16 anos “aqui 

sou eu que monto o jornal, da maneira em que considero melhor posição para as 

notícias. Percebo que os uruguaios se preocupam mais com questões políticas e 

culturais, enquanto os brasileiros são mais voltados para o social”. 

                                                 
9 Maricel também trabalha na Gráfica da “A Platéia” há 22 anos. A entrevista foi concedida na gráfica do 
jornal brasileiro em dezembro de 2007. 
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Como podemos observar os dois jornais mesmo sendo da mesma fronteira são 

muito diferentes. “A Platéia”, além de cobrir acontecimentos da cidade de Livramento, 

transmitir informações nacionais e mundiais, também se dedica cada vez mais em 

pautar Rivera, tendo planos de até montar um jornal uruguaio. Já a “Jornada” não possui 

interesse em pautar Livramento, seja por motivos financeiros , seja por dificuldades que 

poderiam encontrar. Mas mesmo assim, ao folhearmos as páginas de “Jornada”, quase 

em todas as edições encontramos ao menos uma nota que fale a respeito de Livramento 

ou do Brasil. 

Sendo assim, confirmo o exposto no capítulo anterior que, por não haver 

nenhuma restrição de mobilidade nessa fronteira, torna-se praticamente impossível falar 

de Rivera e esquecer de Livramento e vice-versa. Mesmo não havendo intenção, a 

condição de fronteira é parte da vida de todas as pessoas que lá residem. 

É possível perceber também, que o jornal “A Platéia” está possui visa o 

crescimento do veículo na fronteira, e a “Jornada” possui mais a preocupação em se 

manter. 

A publicidade é a principal renda do jornal, os anunciantes são principalmente 

free shops e lojas de Rivera, mas tem alguns estabelecimentos comerciais de 

Livramento que anunciam na “Jornada”. 

“Jornada” é vendido por assinatura, mas, na banca de jornal, situada na praça 

Artigas de Rivera, tem alguns exemplares do jornal à venda. 

O perfil do leitor de “Jornada” são trabalhadores de ambos os lados da fronteira, 

que, segundo a proprietária do jornal, gostam de receber uma informação com mais 

qualidade e densidade. 

O nome “Jornada” foi escolhido em função das rotinas, da jornada de trabalho, 

expressando uma condição de dia-a-dia. Segundo o dicionário de Língua Portuguesa, a 

palavra quer dizer “caminho ou marcha que se faz em um dia, duração do trabalho 

diário”. 

 

4.3. As Rotinas do Jornalismo na Fronteira 

 

 Como vimos, a fronteira de Sant’Ana do Livramento e Rivera é rica no quesito 

meios de comunicação. Para cidades de pequeno porte o número de mídias instaladas é 

bem relevante. 
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 Como em qualquer outro lugar, a atividade jornalística na fronteira corre contra 

o tempo, que é quem limita e desafia os jornalistas. Traquina (p.22, 2004), “o 

jornalismo é uma atividade criativa, plenamente demonstrada, de forma periódica, pela 

invenção de novas palavras e pela construção do mundo em notícias, embora seja uma 

atividade restringida pela tirania do tempo, dos formatos, e das hierarquias superiores”. 

 Em todos os meios de comunicação, tanto o rádio, como a TV e os impressos, 

pude observar uma colaboração nesta atividade criativa, como denomina Traquina, entre 

os jornalistas dos dois países que se trocam informações e contatos. Por ser 

praticamente uma “cidade só”, essa troca de informações é muito freqüente. E acontece 

sem nenhuma restrição ou problema. 

 A fronteira em si, já origina muitas pautas de interesse comum das duas cidades. 

Por ser formada por pessoas que têm liberdade de ir e vir, que moram em Livramento e 

trabalham em Rivera ou vice-versa ou que possuem parentes no outro país, é importante 

Livramento pautar Rivera e vice-versa, pois há uma grande quantidade de pessoas 

interessadas nas informações sobre o que está acontecendo na cidade ou país vizinho. 

 A cidade de Livramento mostra um interesse maior em pautar Rivera, já o meio 

impresso de Rivera, não tem tanto interesse em cobrir Livramento. Mas mesmo sem 

esta cobertura solidificada da parte de Rivera, não existe um dia que seja que ao 

folhearmos “Jornada” não encontremos alguma notícia referindo-se ao Brasil, nem que 

seja em âmbito nacional. 

 A fronteira proporciona muitos eventos em comum, o que une o trabalho dos 

jornalistas dos dois países, principalmente, em festividades ou jogos nos quais vemos 

este trabalho conjunto dos jornalistas. 

 Segundo Nestor Chaves10 do jornal “A Platéia”, os jornalistas exploram muito os 

jogos em que se enfrentam as seleções brasileira e uruguaia, onde costumam levar, 

principalmente nas rádios, um jornalista do país vizinho para fazer comentários e até 

debates. Nestor conta ainda sobre uma reportagem que envolveu jornalistas dos dois 

lados da fronteira, “Houve uma vez, que um time uruguaio tinha um jogador que era 

daqui de Livramento, então os jornalistas uruguaios fizeram todos os contatos para que 

a imprensa de Livramento conseguisse chegar até ele”. 

                                                 
10 Nestor Chaves é o responsável pelo encarte em espanhol diário do jornal “A Platéia”. As entrevistas 
com ele foram realizadas em duas etapas: em dezembro de 2007 e a outra em abril de 2008, ambas na 
redação do jornal. 
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 A jornalista da Rádio Internacional de Rivera, Margarita Silva11, considera 

importante existir uma ligação entre as mídias da fronteira, “aqui na rádio precisa-se de 

uma temática que influencie os dois lados da fronteira, por exemplo, há um tempo atrás, 

houve um problema entre as ligações de um lado e outro. Lá em Livramento estavam 

fazendo a cobrança internacional, uma loucura. E aqui de Rivera para Livramento 

seguia uma ligação local. Então, fizemos com que isso gerasse repercussão e passamos 

estas informações para um colega da radio RCC de Livramento e eles fizeram o assunto 

repercutir lá também, e essa união levou os dois governos a fazerem um acordo a 

respeito das ligações que hoje são locais nos dois lados da fronteira”. Outro assunto que 

envolve a fronteira sendo comum em jornais e programas de rádio e TV são os controles 

da Polícia Federal na estrada. 

 Relações como essa, são comuns entre as mídias de fronteira, jornalistas cedem 

aos outros seus contatos e informações sem nenhuma cobrança. Todos contribuem com 

o jornalismo de fronteira de uma forma geral.  

 Uma capa de “A Platéia” que está fora das épocas que me destinei a analisar, 

mas que considero relevante mencionar é a edição do dia 21 de novembro de 2007, em 

que as seleções de futebol brasileira e uruguaia se enfrentariam.  

 
 Considerei esta capa pertinente, por deixar bem visível, um momento em que a 

fronteira se separa em função do patriotismo de cada um, que é defendido, 

principalmente, no futebol. Para o jornalismo, isso é um fator de integração entre 

brasileiros e uruguaios que podem promover debates, comentários e outras pautas em 

função da rivalidade. 

                                                 
11 Margarita Silva, também já trabalhou como jornalista da “Jornada” durante um ano. Essa entrevista foi 
concedida em 1º de maio de 2008 na rádio onde ela trabalha, durante os intervalos de seu programa. 
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 Tanto “A Platéia” como “Jornada” são vendidos por assinaturas e em bancas. O 

jornal brasileiro é encontrado nas bancas de Livramento e de Rivera. E o jornal 

uruguaio, além de enviar poucos exemplares para as bancas, é encontrado à venda 

apenas em Rivera.  

 

 

 
FIGURA 13 – Banca de jornal de Livramento 

 

 
FIGURA 14 – Os jornais na banca brasileira são expostos em fileiras verticais 
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FIGURA 15 – Banca de jornal de Rivera 

 

 

 
FIGURA 16 – Os jornais na banca uruguaia são expostos em fileira horizontal 

 

 Mesmo o jornalismo da fronteira Livramento e Rivera tendo vários meios de 

comunicação, o jornalista Duda Amaral considera o processo de intercâmbio das duas 

cidades, fraco. Um dos motivos é a falta de conhecimento dos assuntos de fronteira por 

parte dos próprios jornalistas e o outro é o fato de não perceberem a fonte inesgotável de 



 39

pautas, assuntos interessantes e criativos que a fronteira possui. Para Duda, isso se dá 

por contratarem pessoas recém saídas do ensino médio, para trabalhar em um jornal. 

 Mesmo com prioridades e interesses diferentes, as mídias da fronteira seguem os 

valores notícias que todos os meios de comunicação possuem, que segundo Traquina 

(p.96, 2005) são imutáveis: “Os valores-notícia são elemento básico da cultura 

jornalística que os elementos desta comunidade interpretativa partilham. Servem de 

‘óculos’ para ver o mundo e para construir. Não há regras que indiquem que critérios 

têm prioridade sobre os outros; mas os critérios de noticiabilidade existem, duradouros 

ao longo dos séculos”.  

 Segundo Fausto Neto (p.161, 2001) “A cultura jornalística se faz discurso 

através de diferentes regras que definem os modos através dos quais o acontecimento é 

tecido”. 

 No jornalismo de fronteira os valores-notícia mais fortes nas redações é 

proximidade, relevância, tempo e notabilidade. 

 

4.4 “A Platéia”: prática jornalística de fronteira 

 

 “A Platéia” possui uma rotina de trabalho corrida, assim como a de um grande 

jornal. Por ser um jornal diário, todos os dias os jornalistas buscam pautas novas que 

muitas vezes são difíceis de encontrar, por ser uma cidade pequena. O jornal se abastece 

muito de ‘releases’ e de informações que chegam à redação. Esses materiais 

desempenham papel muito importante, pois sem eles o jornal dificilmente circularia 

diariamente, ou sairia com páginas reduzidas. 

 Antes, o jornal “A Platéia”, não fazia a edição de segunda-feira, mas a partir de 

abril deste ano, ele optou por fazer a edição de segunda e, não aos sábados.  

 O jornal possui 24 páginas por edições de segunda a sexta e, 72 páginas na 

edição de domingo. O preço do jornal é R$1,50 e R$ 2,50 os exemplares do final de 

semana.                                                                                                                                        

 A equipe de redação faz uma reunião de pauta às 10 horas, horário que todos os 

repórteres estão na redação. Nesta reunião, dão sugestões de assuntos que podem ser 

publicados, são distribuídos os assuntos que já se tem agendado e, os colegas de 

trabalho trocam idéias e sugestões. Em seguida, os repórteres saem para produzir suas 

pautas e/ou fazer contatos para receber as informações que precisam. Por volta das 17 

horas, é realizada uma reunião final na redação, na qual se decide a respeito do que vai 
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ser colocado na capa do jornal e as manchetes. Depois da reunião cada repórter 

encaminha o fechamento de suas matérias e, normalmente, até às 21 horas o jornal já 

está pronto e sendo enviado para a gráfica para a impressão. Nos dias de jogos, que 

acabam tarde, o processo é igual, mas dependendo da importância do jogo, é deixado 

um espaço na capa e, após o término, o repórter de esportes redige o texto e aí ele está 

pronto para a impressão. 

 O jornal é dividido por editorias que começam sempre com a de Opinião, em 

que é colocada no editorial, “a voz do leitor” e alguma outra nota que importante para o 

dia, que vem seguida da editoria chamada Cidade, depois vem a Geral, Política, Estado, 

Brasil/Mundo, Sociedade, Diversão, Lazer, Espanhol, Polícia e Esporte. Ressaltando 

que nem sempre segue esta ordem. Na edição de domingo, são adicionados os cadernos: 

“A Platéia, Magazine TV”, Variedades, o Jornal da Semana e Classificados.  

 “A Platéia” possui três páginas diárias em espanhol, pautando os principais fatos 

que acontecem em Rivera. O responsável por este encarte é Nestor Chaves, uruguaio 

que trabalha há mais de trinta anos no jornalismo de fronteira e que está há quatro anos 

na “A Platéia”. 

 A rotina dele é igual a dos outros jornalistas, o diferencial é que é ele quem elege 

quais acontecimentos ele vai cobrir de Rivera. “Eu me baseio muito nas informações 

que saem nos jornais e nas rádios, e vejo o que é mais importante para eu ir fazer 

cobertura, sempre procurando dar um ‘jeitinho’ para que saia diferente ao que diz os 

demais jornais e rádios”, conta Nestor. 

 Ele colocou como principal concorrente em seu trabalho, não os jornais e, sim as 

rádios. “Os jornais de Rivera são muito pequenos e a informação que eles cobrem é 

muito imprevisível, é por isso que eu prefiro ter como meus concorrentes as rádios de 

Rivera, que são as que dão todas as informações, elas cobrem absolutamente tudo. Eu os 

ponho como concorrentes então, para eu tentar fazer o melhor”. 

 Nestor ressalta que existe sim, uma diferença no jornalismo de fronteira em 

Rivera. Existe um jeito diferente de abordar a notícia, de contá-la e comentá-la que não 

se vê em todo o Uruguai, pois para transmitir uma notícia nacional, é importante contá-

la do ponto de vista do cidadão da fronteira. Se por exemplo, tiver um fato que 

aconteceu em Montevidéu, a aproximadamente 500 quilômetros daqui, esta notícia deve 

ser contada de um jeito local. 

 Para Nestor e outros jornalistas também abordados, a informação que se tem 

mais dificuldade de conseguir do lado uruguaio é a policial. “A polícia uruguaia não dá 
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informação. Ela só transmite o que ocorreu, depois que processou absolutamente tudo. 

Por exemplo, se acontece algum fato agora de tarde, ela só vai dar a informação amanhã 

de manhã. E aí, tem o problema que o jornal fecha às oito horas da noite, e tu tem que 

ter as informações às oito horas. Aí tu tem que te virar com algum contato que se tenha 

na polícia ou, ir no lugar onde aconteceu o fato para falar com alguma testemunha, para 

assim poder escrever alguma coisa. Nas demais editorias não existem dificuldades na 

cobertura. Mas na policial é um problema”. 

 Quando estive lá, acompanhando a redação, todos os funcionários e os 

proprietários do jornal me receberam de forma acolhedora. Todos se dispuseram a me 

dar entrevistas e a colaborar com o meu trabalho. Senti ali um espírito de equipe, 

realmente. Nas minhas visitas à redação, primeiramente, falava com Kamal Badra, 

proprietário do jornal, e quando não o entrevistava, pedia-lhe permissão para conversar 

com os repórteres e fotografar. Ele sempre me deixou à vontade para realizar meu 

trabalho. Nas primeiras visitas, sempre procurava conversar com todos os jornalistas a 

respeito da visão deles sobre o jornalismo de fronteira, sobre o que caracterizava a 

fronteira, e sobre a rotina de trabalho deles no jornal. Todos, muito solícitos, me 

respondiam ilustrando com exemplos de matérias que já realizaram. Depois de 

conversar com eles, ficava mais um tempo ali, na sala de redação, observando o 

trabalho que eles realizavam, e percebi que havia ali um bom relacionamento entre as 

pessoas, havia um espírito de solidariedade, ou seja, onde quando alguém tinha uma 

dúvida, pedia auxílio ao colega que sempre procurava ajudar. Percebi também que em 

“A Platéia” Nestor Chaves, é visto como uma referência no contato com Rivera. Todos 

os repórteres quando precisam de alguma informação de Rivera, usam Nestor como um 

‘mediador’ de informações. 

 Sempre que era possível, acompanhava algum dos jornalistas no seu trabalho de 

campo, ou seja, nas entrevistas que faziam para suas matérias. 

 O jornal “A Platéia” busca transmitir na medida do possível todas as 

informações consideradas mais importantes de Rivera. Quem elege o que é mais 

importante para ser publicado nas páginas da editoria Espanhol é Nestor Chaves, que se 

pauta a partir das rádios de Rivera e dos assuntos que considera relevantes para Rivera e 

da fronteira no momento, buscando informá-las de uma forma mais detalhada. Nestor 

diz que procura sempre ‘traduzir’ as matérias de acordo com a vida do cidadão da 

fronteira. 
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 Os assuntos pautados em Rivera, variam entre o comércio , política, sociais e 

gerais. 

 
FIGURA 17 – Sala de redação do jornal “A Platéia” 

 

 

4.5. A “Jornada”: prática jornalística de fronteira 

 

  “Jornada” possui uma rotina diferente do jornal “A Platéia”. Segundo os 

jornalistas que trabalham lá, não existe uma reunião de pauta diária com todos os 

jornalistas reunidos frente a frente com a direção do veículo de comunicação. O que 

existe é uma conversa diária via internet (MSN), em que os jornalistas e a direção ficam 

conectados das 7h às 10h, discutindo assuntos e pautas e enviam as notas que já estão 

prontas para o fechamento da edição que acontece ao meio dia. 

 Os jornalistas sugerem temas, mas na maioria das vezes quem escolhe as 

matérias é a direção do jornal. “Jornada” tem como prioridade pautar Rivera, as notícias 

locais.  

 Segundo a ex-funcionária do jornal “Jornada”, Margarita Silva “quando eu 

trabalhei no ‘Jornada’, não tínhamos contato quase nenhum. Era tudo por e-mail. A 

mentalidade dos diretores dos jornais daqui não são empresariais, não tem a mídia como 

um investimento. É diferente de Livramento, aqui se tu tem pauta tudo bem, senão tem, 

tudo bem também”.  

 A proprietária do jornal diz que o veículo não cobre Livramento, sendo 

exclusivamente voltado para Rivera, mas por ser um jornal pertencente a uma fronteira 
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aberta, em quase todas as suas edições, tem pelo menos uma nota a respeito de 

Livramento. 

O jornalista da “Jornada” Enrique Ruiz12, comenta sobre o rotina de trabalho no 

jornal, “o trabalho que fazemos todos os dias é procurar notícias atuais, sendo que na 

primeira página a matéria principal seja tratando de Rivera, pois temos um enfoque 

local riverense. “A Platéia” tem outro enfoque, eles trabalham com o português e o 

espanhol, sobre Livramento e Rivera. Nós não trabalhamos com isso, nós procuramos as 

notícias importantes de Livramento e veiculamos. Mas a prioridade para o “Jornada” é a 

notícia nem tanto do Uruguai, mas de Rivera”. Quando questionado sobre como eram as 

reuniões de pauta com todos os jornalistas, Enrique diz que isso não tem na “Jornada”, 

que raramente vê a cara dos outros jornalistas, só a direção. 

 São 12 páginas diárias que o jornal possui e publica exemplares todos os dias, 

com exceção de domingo. 

 Ao todo, além dos dois proprietários do jornal, são quatro jornalistas que o jornal 

possui, três na editoria Geral e um destinado à editoria de Esporte, além de ter uma 

pessoa encarregada pela montagem do jornal. 

Os jornalistas podem escolher os temas a serem tratados no jornal, mas não as 

notícias. Estas são indicadas pela direção do jornal.  

 O jornal é dividido por assuntos: “Información General”, “Policiales”, 

“Nacionales”, “Agropecuária”, “Internacionales”, “Judiciales”, “Classificados” e 

“Esportes”, as editorias nem sempre estão dispostas nesta ordem, e não é em todas as 

edições que aparecem todos estes assuntos. 

 O jornal não possui um planejamento gráfico bem estruturado. Suas páginas 

possuem sempre o mesmo estilo e a capa é sempre montada da mesma forma. O jornal é 

vendido por 10 pesos uruguaios, o que equivale a 1 real. 

 As informações que obtive sobre a “Jornada”, primeiramente, foram com a 

proprietária do jornal, Irene Neiva. Porém ela não me deu acesso à redação. Foram 

várias tentativas de acompanhar o trabalho dos jornalistas de Rivera, mas nenhuma 

delas teve êxito. Então me dispus ir em busca dos jornalistas que lá trabalhavam em 

outros horários, quando então que descobri que lá não existe uma estrutura de redação 

                                                 
12 Enrique também é âncora do telejornal do Canal 10 de Rivera. A entrevista foi concedida em abril de 
2008, na Intendência de Rivera, onde ele estava cobrindo uma matéria, que era a mesma pauta que Nestor 
da “A Platéia”, quem eu estava acompanhando, iria realizar. 
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como em “A Platéia”, julgo que esse seja o motivo de não permitirem minha entrada no 

jornal. 

 

 
FIGURA 18 – Entrada da redação do jornal: local onde a pesquisadora era recebida. 

 

4.6. O trabalho jornalístico em meio aos eventos vivos de fronteira 

 

Neste capítulo, mostro a maneira de como são tratados os assuntos no âmbito 

fronteiriço, nos dois meios de comunicação que estou analisando (“A Platéia” e 

“Jornada”) e como cada jornal faz a cobertura do que acontece no país vizinho. 

 Elegi três períodos para a análise: o Natal, o aniversário das duas cidades 

(Livramento e Rivera) e o carnaval. Considerei essas três épocas, por serem temáticas 

importantes e/ou que permitem uma maior integração na fronteira. 

 

Cobertura de Natal 

 

Tendo ambos os jornais relativos à época de Natal, começo a análise pelo dia 18 

de dezembro de 2007, terça-feira.  
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Na edição de “A Platéia”, a capa tem destaque local, em que fala sobre o 

encerramento do Festival Nativista “Um Canto para Martin Fierro”, contendo, ainda na 

capa, uma nota policial, uma chamada para matéria sobre o Grupo Righi que inaugura 

um novo supermercado em Rosário do Sul e outra sobre esporte. Também, possui uma 

chamada na contracapa com a seguinte manchete: “Os melhores do mundo são 

brasileiros”, que mostra os atletas brasileiros que foram eleitos os melhores do mundo 

no ano de 2007.  

Folheando o jornal, a primeira matéria que fala a respeito da fronteira, está na 

editoria de política, página 4. Onde tem como manchete “Berfran acerta agilização do 

projeto sobre áreas de fronteira”, a matéria comenta sobre o projeto de lei do deputado 

federal Matteo Chiarelli que reduz a faixa de fronteira interna de 150 quilômetros para 

50. E conta sobre a reunião em que os deputados Berfran Rosado (PPS) e Vieira da 

Cunha (PDT), trataram deste projeto. 

As outras matérias referentes à fronteira, ou à cidade vizinha, Rivera, são 

encontradas na editoria de nome “Espanhol”, página 18, a qual está dividida em 

assuntos que interessam principalmente aos uruguaios. A primeira matéria está sob 

condição da categoria “Agro”, quem tem como manchete “En ritmo más lento, continúa 

en aumento el precio de la tierra”, que trata a respeito do aumento do preço das terras 

uruguaias, que subiu 56,4% em relação a 2005 e 2006. A matéria possui uma foto de um 

campo com animais se alimentando. 

A segunda matéria da seção “Espanhol” está na categoria “Pequeños 

productores”, localizada logo abaixo da nota anterior, tem a manchete: “Más de mil 

proyectos de reproducción responsable se ejecutan em Uruguay”, que conta aos leitores 

que 1100 projetos ligados à agricultura e pesca, com investimento de aproximadamente  

10 milhões de dólares estão sendo realizados no Uruguai. A matéria contém uma foto de 

dois cavalos encilhados num campo. 
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Na página seguinte, na categoria de nome “Justicia”, tem a seguinte manchete: 

“Ex dictador está en a la cárcel”, que conta que Gregório Alvarez foi processado e preso 

por ter cometido delitos e desaparecimentos, mostrando a foto do ex-ditador. 

Na matéria localizada ao lado desta, tem como categoria o nome “Decisión”, 

com o título “La solicitud de la fiscal enviada al Juez”, que complementa a notícia dita 

anteriormente. Ela também contém foto mostrando a busca por pessoas desaparecidas.  

Abaixo dessas duas matérias, ainda na página 19, tem a publicidade de uma loja 

de roupa e de uma livraria. 

Na página 20, a editoria “Espanhol” possui uma nota com título “Mercosur 

reunido em Montevideo desde ayer”. Ao lado aparece a notícia entitulada “Expectativa 

por la nueva ‘Noche Mágica’, promovida em Rivera”. Esta notícia fala sobre a noite em 

que o comércio de Rivera e os Free-Shops, promovem grandes descontos em suas 

mercadorias para seus clientes. A matéria tem foto de uma loja de Rivera com grande 

movimento de pessoas e outra do presidente da associação dos Free-Shops, José 

Márquez. 

Em seguida, se tem outra categoria de título “Policia”, com manchete: “Uns 

persona resulto muerta luego de recibir disparo de revolver calibre 38”. Na mesma 

página há um comunicado da “Sisprem”, Sistema de previdência Municipal. 

Na edição do jornal “Jornada” de Rivera, também do dia 18, de dezembro, de 

2007, na capa que é dividida em duas colunas desregulares, temos como matéria 

principal um enfoque local “CASMER inaugura su ‘sala de nacer’”; que fala sobre a 

inauguração de uma maternidade em Rivera.  

 
Abaixo tem a foto de uma pintura de um artista riverense, que é introduzida uma 

a cada dia do mês no jornal. Esta série de pinturas recebe o nome de “Patrimônio: 

Artistas Riverenses”. Na coluna menor, localizada ao lado dessas notas, consta a 

publicidade de uma agropecuária de Rivera. Logo abaixo tem chamadas para as notícias 
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nacionais e internacionais e em seguida, uma nota pequena com o título: “Brasil: liberan 

em manos de assaltantes”, contando que a polícia liberou depois de muitas negociações, 

cinco pessoas (entre elas dois meninos), que tinham ficado de refém na cidade de São 

Paulo por dois assaltantes. 

A seguir, tem um quadro mostrando a cotação da moeda: o Dólar, Real/Peso, 

Dólar/Real. Na parte inferior do jornal, tem a publicidade de um Colégio de Rivera e, na 

superior, junto ao nome do jornal dos dois lados, tem a publicidade de uma mesma 

ótica. 

Folheando o jornal, a primeira notícia referente ao Brasil é a mesma que tem a 

chamada na capa, que ocorreu em São Paulo, localizada na página 8, na editoria de 

nome “Internacionales”.  

Localizada na contracapa, a outra notícia que menciona o país vizinho, no caso o 

Brasil, é sobre Livramento com o seguinte título: “Extrordinaria competencia atlética se 

disputo en Livramento”, que fala sobre o Clube de corredores de rua que existe em 

Livramento, contendo foto de um dos atletas que participaram da corrida que foi 

organizada. 

Na edição do dia 19 de dezembro de 2007 de “A Platéia”, na quarta-feira, a 

matéria que tem maior destaque na capa é sobre o Natal: “Tem início mais uma edição 

do Livramento em Luz”, apoiada por uma grande fotografia de crianças junto ao Papai 

Noel. No lado esquerdo, possui duas chamadas, uma a respeito das Escolas de Samba da 

Cidade que intensificam a preparação para o carnaval e, a outra, sobre um projeto da 

câmara dos deputados que beneficia a fronteira. Abaixo da matéria principal, tem mais 

duas chamadas com foto, uma sobre artesanato e a outra sobre esporte.  
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Bem acima, ao lado esquerdo do nome do jornal tem um anúncio do próprio 

jornal “Você repórter A Platéia”, e do lado direito do nome, outra publicidade da 

empresa sobre a Rádio RCC. 

Dentro do jornal, na editoria de nome “Cidade”, página 3, tem a primeira nota a 

respeito do Natal de Livramento, com o título: “Confraternização natalina será no dia 

23”. 

Na editoria Geral, página 4 está a notícia que possui chamada na capa, sobre o 

projeto que vai beneficiar a fronteira, que recebe o título “Tratamento diferenciado à 

fronteira pode ser aprovado hoje na câmara”. O projeto que a matéria noticia, visa dar 

um tratamento diferenciado para quem realizar investimentos em áreas de fronteira, com 

o objetivo de gerar uma compensação diante da concorrência dos free shops uruguaios.  

Na página 6, na editoria de Política, temos a manchete “Papai Noel leva alegria à 

pediatria da Santa Casa”. Essa matéria se encontra na editoria de política, porque esta 

visita foi organizada pela primeira dama da cidade. A notícia é desmembrada em duas 

categorias. A primeira leva o nome de “Solidariedade” e, a segunda de “Emoção”. 

Na página seguinte, ainda na editoria de política, com categoria de título 

“Câmara de Vereadores”, contém a matéria com o seguinte título: “Campanha de Natal 

inicia a entrega de donativos”. A campanha de Natal é organizada pela câmara e por 

militares do quartel e, tem o nome de “Campanha Natal de Amor por um Piá 

Santanense”. A matéria contém foto dos organizadores. 

No lado direito da notícia, acima referida, na categoria “Evento”, tem a nota: 

“Livramento em Luz é lançado no Parque Internacional”. A nota inclui uma foto e um 

pequeno quadro com a programação do evento. 

Na página 8, na editoria Geral, tem a matéria: “Apae realiza festa de Natal”, que 

conta sobre a festa de Natal da Apae. 

Na mesma editoria, mas na página 9, encontramos a matéria: “Santa Casa 

promove ato ecumênico na sexta-feira”, onde fala que o hospital convida todas as 

lideranças religiosas da fronteira para pedir paz e saúde. 

Na página 15, inicia “Espanhol”, apresentando duas matérias, uma sobre a 

Justiça: “Astori aceptó la renuncia de Bengoa”, que comenta sobre o diretor de cassinos 

que deverá se apresentar na justiça por questões de fraude vistas pela fiscalização. A 

outra é sobre economia: “Aumento a jubilados a partir de enero de 2008 es del 13%”, 

que fala sobre os ajustes que vão fazer sobre a aposentadoria. 
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Na página 16, da mesma editoria, também têm duas notícias apoiadas por fotos, 

uma sobre integração: “Sin más avances, ayer, finalizo la cumbre del Mercosur em 

Montevideo”, e a outra sobre política: “El lunes ediles provocaron um “enroque” em la 

Junta Departamental de Rivera”. 

Ainda no “Espanhol”, na página 17 do jornal, há uma reportagem a respeito de 

uma nova instalação de Rivera: “Año nuevo con más inversiones em el sector forestal 

de Rivera”, a matéria contém uma foto mostrando parte da instalação. 

Ao lado desta reportagem, tem uma nota pequena: “Plazo para acceder a becas 

para jóvenes”, alertando os jovens sobre a direção da Oficina da Juventude de Rivera 

que já está com os formulários de bolsas de estudos. 

Logo abaixo, temos outra matéria sobre Rivera a respeito de política: 

“Intendência apoya a cinco pequeños empresários del interior del departamento”. 

No canto esquerdo no fim da página tem uma nota com o título, “Menos niños 

em las calles, según el INAU”, que informa a diminuição de meninos nas ruas de 

Rivera. 

Na edição da “Jornada” deste mesmo dia, 19 de dezembro de 2007, encontramos 

na capa como matéria principal outra de enfoque local: “Intendencia y DINAE 

entregaron equipos”, contando da ação da intendência de Rivera junto ao DINAE 

(Direção Nacional de Emprego), que entregaram equipamentos para os projetos de 

Rivera e de seu departamento. 

 
Logo abaixo segue a série Patrimonio: Artistas Riverenses”, contendo outra 

pintura de outro autor.  

Como a capa do jornal é dividida em duas colunas de tamanhos diferentes, na 

coluna menor, tem a publicidade da mesma agropecuária, seguida por duas chamadas, 

uma para notícias nacionais e a outra para internacionais. E, novamente, o quadro com a 
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cotação das moedas e a publicidade do mesmo colégio publicado na edição do dia 

anterior. E nos dois lados do nome do jornal, novamente, está a publicidade da ótica. 

A primeira notícia com relação a Livramento, que está localizada na página 5 do 

jornal, é a seguinte: “Uniendo Pagos presenta Un canto ao terruño”. Que é a 

apresentação de um grupo musical uruguaio que vai acontecer num CTG (Centro de 

Tradições Gaúchas) em Livramento. A matéria contém uma foto do grupo. 

A editoria de nome “Nacionales”, página 8 apresenta a seguinte manchete: 

“Vázquez y Lula firmaron acuerdo para la apertura de dos bancos brasileños em 

Uruguay”, que fala sobre um acordo econômico feito pelos presidentes dos dois países. 

Contendo uma foto de Vázquez e Lula juntos. 

Na página 10, há uma nota sobre policiais que foram presos em São Paulo, por 

matar jovem: “Seis policias presos por torturar y matar a joven em Brasil”. 

Logo abaixo, há outra nota referente ao Brasil, contando sobre um assassinato no 

Rio de Janeiro: “Asesinam a funcionário de gobierno de Rio de Janeiro”. 

No jornal “A Platéia” do dia 20 de dezembro de 2007, encontramos na capa 

como matéria de destaque “Polícia Civil e DEIC realizam operação conjunta na cidade”, 

contando com uma grande foto de policiais vistoriando veículos. Ao lado, tem duas 

chamadas, uma sobre assalto e a outra sobre a noite mágica. Abaixo, mais duas notas, 

mas acompanhadas de fotos, uma sobre a receita federal e a outra sobre um programa do 

governo do estado: “A nota é minha”. Ao lado do nome do jornal novamente, encontra-

se publicidades institucionais. 

 
 

Abrindo o jornal, na página 2, na editoria de Opinião no quadro “A voz do 

leitor”, tem a seguinte enquete a respeito do Natal em Livramento: “Qual o presente 

ideal para Livramento neste Natal?” 
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Na editoria de Política, página 5 tem outra matéria sobre o Natal de Livramento: 

“Solidariedade bateu a porta de 700 famílias apenas no primeiro dia de doações”. 

A editoria Geral, na página 7, mostra uma pequena matéria: “Comércio 

santanense participa de Noite Mágica”, que fala sobre a participação de Livramento 

neste tradicional evento de descontos que acontece em Rivera. 

Na página 18, de “Espanhol”, duas matérias: “La intendência no tiene recursos 

para atender pedidos del gremio” e, “Banco  República anuncia prestamos para compra 

de viviendas desde enero 2008”. 

Na página 19 desta mesma editoria, a reportagem principal é “Centro de La 

Ciudad conmovida por otro asalto a um cambista”, apoiada por uma foto de uma rua de 

Rivera. Ao lado esquerdo, em uma coluna fina, tem uma notícia de integração com o 

título: “Bancos de Brasil se instalan en Uruguay”. E ao lado direito damatéria principal 

tem-se “Botnia inicia diálogo com Entre Rios”. Na parte de baixo da página tem duas 

notas pequenas: “Nuevo plazo para chapas amarillas” e “Escuela de tiempo completo en 

Mandubi” e, uma notícia a respeito dos cassinos: “La justicia decide hoy si inicia 

proceso contra Bengoa por el caso de los casinos”. 

Ainda em “Espanhol”, mas na página 20, há uma grande reportagem sobre a 

Noite Mágica de Rivera, “Tentadores descuntos en una nueva edición de Noche 

Mágica”, que vem acompanhada de uma foto de arquivo da noite mágica do ano 

anterior. Ao lado direito, tem uma pequena nota com título em português, mas escrita 

em espanhol: “Nova jazida de gás vai influir no preço”. E no fim da página tem outra 

notícia de interesse dos trabalhadores: “SUNCA algo más que um simple gremio”.  

Na editoria de Polícia, página 21 tem uma matéria sobre a fronteira, a respeito 

do combate da polícia brasileira contra o contrabando: “Apreensões chegam a 200 mil 

dólares, durante operação”, que vem acompanhada de uma foto da polícia fazendo 

vistoria na estrada e, no canto da mesma fotografia, foi colocada outra, mostrando o 

superintendente da receita federal mostrando as apreensões. 

Na editoria de esporte, página 22 encontra-se uma matéria de motociclismo com 

o título: “Sucesso marca a realização do 1º Moro Aldeia da Fronteira”, comentando o 

evento, alicerçada por uma foto dos organizadores. Ao lado desta matéria tem outra nota 

complementando a notícia anterior: “Cerca de 150 motos abrilhantam moto passeio”. 

Na “Jornada” do mesmo dia, 20 de dezembro de 2007, a principal matéria é a 

respeito da noite mágica de Rivera: “Noche de descuentos y prêmios”. Abaixo se tem 

novamente, a série: Patrimonio: Artistas Riverenses”, contando com uma pintura de 
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outro artista. Ao lado do nome do jornal segue a publicidade da ótica, e na coluna ao 

lado da matéria principal, a propaganda da agropecuária seguida por duas chamadas: 

uma para as notícias nacionais e a outra, para notícias internacionais. Em seguida, tem 

um quadro informando a cotação da moeda. Bem no final da capa, encontramos a 

propaganda do colégio uruguaio. 

 
Abrindo o jornal, na página 2 encontra-se uma notícia ligada ao Natal de Rivera: 

“Villancicos para todos”, falando da apresentação de corais da cidade no Clube Uruguai 

em decorrência das festas de fim de ano. 

Na página 4, encontram-se duas notícias referentes a contrabando: “Aduana 

requisó mercadorias” e, “Aduanas decomisa máquinas tragamonedas de contrabando”, 

esta veio acompanhada de foto de uma máquina de jogo. A primeira comenta sobre a 

mesma notícia do jornal “A Platéia”, em que aduana e policiais apreendem nas estradas 

mercadorias contrabandeadas. A segunda, fala, especificamente, da descoberta a 

respeito de contrabando de máquinas de jogos eletrônicos de aposta. 

Na página 8 do jornal, na editoria “Internacionales”, encontra-se a seguinte 

matéria referente ao Brasil: “Em estado delicado o bispo brasileño em huelga”, 

comentando a saúde do bispo do estado da Bahia. 

A edição do jornal “A Platéia” do dia 21 de dezembro de 2007, tem como 

manchete principal: “Noite Mágica atrai milhares às lojas da Fronteira”, contendo uma 

grande foto do movimento nas lojas. Ao lado direito da matéria principal, temos duas 

chamadas: a primeira a respeito de uma tentativa de roubo e a outra referente ao esporte. 

Abaixo, encontram-se mais duas chamadas acompanhadas de foto: uma sobre a entrega 

do Projeto Eficiência Energética da AES Sul e, a outra sobre o aniversário de 150 anos 

do Legislativo. Ao lado do nome do jornal, aparecem, novamente, publicidades 

institucionais. 
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Na página 2 do jornal, na editoria Opinião, no quadro “A Voz do Leitor” há a 

seguinte enquete: “Qual a sua opinião sobre a movimentação comercial registrada na 

fronteira neste período?”.  

Na página seguinte, na editoria Cidade, encontra-se a manchete: “Noite de 

descontos atrai milhares até Rivera”. Ao lado há uma nota falando a respeito do 

lançamento do CD de um grupo folclórico de Rivera: “Uniendo Pagos lança novo disco 

nesta sexta”. Abaixo dessa nota, considero relevante mencionar que, tem uma nota 

referente ao lançamento de um livro de Vera do Prado Lima Albornoz sobre a fronteira, 

que usei como bibliografia para a realização desta pesquisa: “Livro será lançado no dia 

28 de dezembro”. Logo abaixo dessa nota, tem outra, mas a respeito do natal em uma 

comunidade carente de Livramento: “Festa natalina será no dia 23”. 

A página 6, na editoria de Política, mostra a notícia a respeito de uma campanha 

de solidariedade por ser época de Natal: “Campanha Natal de Amor por um Piá 

Santanense segue recebendo doações da comunidade”, a matéria possui uma foto do 

prefeito da cidade, Wainer Machado, com crianças carentes e, abaixo da foto tem um 

quadro informando sobre itinerário da entrega da campanha do dia. 

Na editoria Geral, página 8 têm uma matéria sobre comércio: “Noite Mágica 

estréia em Livramento” e, ao lado, fizeram um quadro intitulado “Opinião”, com uma 

pergunta que foi respondida por três pessoas: “O que os consumidores acharam dessa 

novidade?”, referindo-se à Noite Mágica. Abaixo do quadro tem outra notícia referente 

ao Natal santanense: “Livramento em luz continua”. 

Ainda na editoria Geral, mas na página 10, tem uma nota acompanhada de foto, 

a respeito da adesão de uma escola na campanha de Natal: “Escola infantil participa da 

campanha Natal de Amor”. 
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Na editoria “Espanhol”, página 16, a reportagem é: “Centro Universitario de 

Rivera formará Tecnólogos em Madera”; a matéria é acompanhada por três fotos: uma 

de um biólogo do centro universitário de Rivera, a outra da fachada da faculdade e a 

outra sobre a exposição de artes dos estudantes.Ao lado esquerdo, da matéria principal, 

tem uma nota: “La justicia procesó com prisión a Bengoa”. 

Na página 17 da mesma editoria, tem apenas uma reportagem sobre a noite 

mágica de Rivera: “La magia de uns noche de fiesta y explosión de ventas”. 

O “Jornada” do dia 21 de dezembro, de 2007, lamentavelmente, não consegui 

acesso por não haver um arquivo bem estruturado na redação do jornal. 

Em “A Platéia” do dia 22 de dezembro de 2007, como matéria principal de capa 

apresenta: “Compras de última hora lotam lojas de Livramento”. No lado esquerdo da 

notícia principal, há uma chamada com foto para uma matéria sobre o verão. Na parte 

abaixo da página, no canto esquerdo, tem uma propaganda de um especial da rádio RCC 

FM, pertencente ao mesmo grupo “A Platéia”. No canto direito, encontra-se uma 

chamada com foto para uma matéria da Polícia Civil e ao lado do nome do jornal, 

aparecem as publicidades institucionais. 

 
 

A página 2, editoria Opinião no quadro “A voz do leitor”, possui a seguinte 

enquete referente ao Natal: “Quais suas impressões sobre os preços dos produtos para o 

Natal na Fronteira?” 

Na editoria Cidade, página 3, a seguinte notícia vem acompanhada de uma foto 

do comércio santanense: “Comércio fatura com a chegada do Natal”. Abaixo, tem a 

seção “Imagem do Dia”, onde aparece um Papai Noel, andando no centro da cidade. 

Na editoria Geral, página 5, a manchete: “Clube Cruzeiro prepara festa especial 

de Natal”, a notícia vem apoiada por uma foto da fachada do clube. Ao lado tem uma 
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nota acompanhada de um quadro com a programação de um evento de Natal: “Fim de 

semana com festa”. 

Ainda na editoria de Geral, na página 8, é apresentada uma matéria sobre o 

clima na fronteira: “Fronteira sente os primeiros efeitos de mais um verão”, a matéria 

vem acompanhada de uma foto de um lago com uma mulher tomando banho de sol. A 

matéria se estende até a outra página com cuidados e alertas para a prevenção no verão. 

Na página 10, da editoria de “Espanhol”, tem uma matéria a respeito do Natal: 

“El estado de ánimo de La Navidad llegó a La Frontera”. 

Em “Jornada” correspondente ao mesmo dia, 22 de dezembro de 2007, a matéria 

destacada na capa é “Celebrando La Navidad”, abaixo desta, tem uma mensagem de 

Natal aos leitores, realizada pelo jornal “Jornada”. Na outra coluna, no lado esquerdo, 

está a publicidade da agropecuária, seguida por chamadas para notícias nacionais e 

internacionais, com um pequeno destaque na chamada: “Petrobrás encuentra nuevo 

pozo em el mar”. Logo abaixo das chamadas aparece o quadro com a cotação das 

moedas. E no fim da página, a publicidade do colégio de Rivera. 

 
A editoria “Internacionales”, página 8, possui quatro notas sobre o Brasil. A 

primeira: “Brasileño detenido com 2kg de cocaína em Asunción”. A segunda é a 

respeito da Petrobrás: “Petrobrás encuentra nuevo pozo em el mar”. A terceira notícia é: 

“Descartan medidas contra policías por muerte de brasileño”, referindo-se ao brasileiro 

que foi assassinado na Inglaterra, por ser confundido com terroristas. E, a última notícia 

referente ao Brasil na mesma página: “Censo define que hay 183,9 millones de 

brasileños”, tratando a respeito da população do Brasil levantada pelo IBGE. 

Na edição de “A Platéia” do dia 23 de dezembro de 2007, domingo, a principal 

notícia da capa é “Prefeito inaugura Centro de Referência da Mulher”, contando com 

foto do prefeito recebendo cheque do Legislativo. No lado esquerdo, tem uma nota com 

foto, informando que um jovem fez do banheiro da Praça Artigas, a sua casa. Na parte 
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inferior da capa, tem um comunicado do jornal a seus leitores, informando que as 

edições do jornal dos dias 24, 25 e 26 de dezembro serão uma única. E ao lado do 

comunicado, tem um convite para uma missa de um ano de falecimento. 

 
 

Folhando o jornal, logo na página 2, da editoria Opinião, no quadro “A voz do 

leitor”, está a seguinte enquete: “Como está o clima de Natal e festas na cidade, em sua 

opinião?” Logo abaixo, tem uma mensagem de Natal do escritor Percival Puggina: 

“Agora, por exemplo, é Natal”. 

Na editoria Cidade, página 4 tem a seguinte matéria sobre o comércio: “Hora de 

ir às compras”, acompanhada de foto. Logo abaixo, no quadro “Imagem do Dia”, tem a 

imagem de uma pessoa vestida de Papai Noel entregando presentes às crianças carentes. 

Na coluna ao lado, há o resultado de uma pesquisa a respeito de presentes preferidos 

para ganhar no Natal, com o título: “Roupas são os preferidos de 83%”, seguida de uma 

enquete de título: “Por que você costuma deixar tudo para a última hora?” referindo-se 

às compras de Natal. 

Na página 8 do jornal, editoria Geral, a matéria é: “Uma vida sujeita a condições 

desumanas”, que fala do jovem pobre cuja chamada está na capa. No fim da 

reportagem, tem um pequeno quadro que leva os leitores a refletir sobre o dia do Natal: 

“E na Noite de Natal?”. 

Ainda na editoria Geral, na página 10, encontram-se três matérias e duas notas a 

respeito do Natal, todas elas falando de confraternização, solidariedade e festas de 

Natal. As matérias têm os seguintes títulos: “Correios levam alegria às crianças”, 

“Rádio Nova Aurora encerra o ano com festa de Natal”, “Papai Noel é recebido com 

carinho na Conferência São Vicente de Paulo”. E as notas: “Domingo de Festa” e “Festa 

de Natal na João Souto Duarte”. 
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Na página seguinte, a editoria Geral possui mais três matérias ligadas ao Natal 

de Livramento: “Iguana organiza festas para o Natal e Reveillon”, “Ars Vivendi 

promove concerto neste domingo” e “Ação social no Armour”. 

A editoria Geral, na página 16, tem a seguinte matéria a respeito da fronteira: 

“NHT comemora um ano de vôos sobre os céus da fronteira”. 

Na página 37 do jornal, da editoria Espanhol, a matéria principal é: “Conflicto 

amenaza suministro de carne a Rivera em La Navidad”, a matéria contém uma foto de 

carnes, retirada do arquivo de imagens. No lado esquerdo da matéria principal, tem a 

seguinte nota: “Jóvenes primários y El sistema carcelario”. E no lado direito a nota: 

“Seminario político en Estados Unidos”. 

Na página 38, a principal notícia é a seguinte: “Masivo control de alcohol em El 

tránsito durante lãs fiestas”, que está acompanhada por uma foto, em que mostra a 

policia fazendo o controle de álcool. 

No canto esquerdo da página, há uma informação de saúde: “Salud Pública para 

2008”. No canto direito tem outra pequena nota: “Designan a nuevos oficiales 

superiores”. Abaixo dessas matérias, temos outra notícia: “Caso bengoa: fiscal pedirá 

peritajes contables em La IMM”. 

Na página seguinte, ainda na editoria “Espanhol”, tem quatro notícias e uma 

nota. A maior delas é: “Tabaré Viera cierra el año inaugurando obras em dos 

Barrios”que está acompanhada de foto.  A notícia situada do lado esquerdo da página é: 

“Derrame de petróleo em Punta del Este”. No lado direito, “Llegan nuevas máquinas a 

Intendencia”. Abaixo tem a notícia: “Asamblea de funcionarios públicos decidirá 

acuerdo salarial com el gobierno”. A nota que está situada ao lado esquerdo desta 

matéria é: “Resultado de trabajo por Uruguay”. 

Na editoria de Polícia, a principal matéria da página 45 é: “Uruguaio é flagrado 

conduzindo veículo que foi furtado em Montevidéu”, a matéria conta que o condutor 

também portava 2g de cocaína e receberia mil dólares para entregar o veículo na capital. 

A matéria possui foto dos policiais apreendendo o veículo. 

Na editoria de Esporte, página 46, o principal assunto é: “Fronteiriços são 

destaque na capital”, que fala sobre os santanenses e riverenses que foram a Porto 

Alegre para a final do Circuito de Maratona do Serviço Social do Sesc e que obtiveram 

bons resultados. A matéria possui três fotos mostrando os participantes do circuito. 

Infelizmente, não foi possível ter acesso a “Jornada” do dia 23 de dezembro de 

2007. 
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A edição de Natal de “A Platéia” referente aos dias 24, 25 e 26 de dezembro, de 

2008, possui uma grande foto na capa de um Papai Noel olhando para um menino com 

título: “Então é Natal...” Logo abaixo, tem uma chamada de uma linha, dizendo: 

“Campanha Natal de Amor por um Piá Santanense encerra com êxito”. Abaixo, no 

canto esquerdo, tem um comunicado do jornal, informando aos leitores que na quinta-

feira, dia 27, o jornal volta a funcionar normalmente. Ao lado, no canto direito, tem a 

publicidade de um clube de Livramento sobre as festas de Natal e Reveillon. 

 
 

Abrindo o jornal, na página 2, editoria de Opinião, o título do editorial é: 

“Desagravo ao velhote”, logo abaixo tem o quadro “A voz do leitor” com a seguinte 

enquete: “Qual o seu maior desejo de presente neste Natal?” e, abaixo, tem uma 

mensagem: “É Natal”. 

Na página seguinte, mas na editoria Cidade, a notícia é: “Um Natal com mais 

presentes na fronteira”. Logo abaixo, tem a “Imagem do Dia”, que mostra um Papai 

Noel entregando uma caixa para um homem pobre. 

Na editoria de Política, página 4 tem uma mensagem de Natal do lado esquerdo, 

e no lado superior direito da página, a notícia: “Campanha de Natal finaliza com shows 

e chegada do Papai Noel”. 

Na página 6, editoria Geral está uma enquete feita para as crianças: “O que as 

crianças pedem no Natal?” e, logo abaixo, um texto: “O Papai Noel: origem e tradição”. 

Nas páginas 8 e 9, tem uma mesma matéria sobre as “Imagens que simbolizam o 

Natal em vários pontos”, a matéria é regada por fotografias com enfeites, símbolos e 

imagens que caracterizam o Natal. 

Na página 10, da mesma editoria, a manchete é: “Pratos vazios na noite de 

Natal”, acompanhada por uma foto de uma família humilde. 
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Na página 12, ainda na editoria Geral, “Aposentado compartilha ceia natalina 

com meninos de rua” e ao lado, outra notícia: “lixo é transformado em ceia de Natal”. 

As duas matérias dessa página estão acompanhadas de fotos. 

Página 14 e 15, na editoria Geral, a manchete: “A noite de Natal comemorada 

nas mais diferentes maneiras”. A matéria é decorada com quatro fotos de família, 

criança, idoso e trabalhador, mostrando as diversas maneiras como as pessoas passam o 

Natal. 

Na editoria de nome Sociedade, página 18, mostra fotos de famílias e amigos em 

confraternizações de fim de ano. 

Seguindo na editoria Geral, na página 20, o título da matéria é o seguinte: 

“Fronteira da paz reúne mais de 60 mil pessoas e vira manchete internacional”, notícia 

referente à noite de descontos que aconteceu nas duas cidades. 

Na editoria Espanhol, página 28, na categoria classificada como “Decoración”, 

temos a matéria: “ Rivera luce espléndida en las fiestas tradicionales 2007”, falando que 

o auge comercial da cidade faz o departamento crescer. E tem uma nota, ao lado da 

matéria com o título: “Como estará el tiempo en Navidad”. 

Na página 29, da mesma editoria, são apresentadas duas matérias: “Árbolitos 

navideños mantienen la tradición” que possui uma foto e, “Fiestas sin asado” que fala 

sobre os trabalhadores de frigoríficos que pararam de trabalhar até sexta-feira por causa 

de falta de acordo salarial com o poder executivo. 

Na editoria de Polícia, página 30, uma matéria de contrabando: “Operação 

Fronteira apreende mercadorias vindas do Uruguai”. A matéria contém uma foto do 

material apreendido. 

Equivalente aos dias da edição de “A Platéia”, só foi possível ter acesso à 

“Jornada” do dia 26 de dezembro de 2007, que tem como matéria principal de capa: 

“Profundizar controles”, falando a respeito dos acidentes de trânsito, contendo foto de 

um carro na rua. Abaixo dessa matéria, aparece outra vez, a série: “Patrimonio: Artistas 

Riverenses”. No lado esquerdo da capa, tem a publicidade de uma agropecuária, abaixo 

duas chamadas, uma para as notícias nacionais e a outra para as notícias internacionais 

e, em seguida, o quadro com a cotação da moeda. No fim da página, encontra-se a 

publicidade do colégio uruguaio, mas desta vez com uma mensagem de Natal. Nos dois 

lados do nome do jornal, segue a publicidade da ótica. 
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Folheando o jornal, aparecem notícias com referência ao Brasil na editoria 

“Internacionales”, página 10, tem a manchete: “Incendio en Hospital de Clínicas de San 

Pablo”, a matéria está apoiada em uma foto da portaria do hospital. 

Na coluna ao lado, tem mais duas notícias referentes ao Brasil: “Navidad: 134 

muertos en accidentes de transito”, informando os acidentes registrados no Brasil, que 

tiveram maior número no estado do Rio Grande do sul, principalmente, nos limites entre 

Argentina e Uruguai. E outra sobre “Protestas simultaneas de presos en San Pablo”. 

 

Cobertura do Aniversário de Livramento 

 

O aniversário da cidade de Sant’Ana do Livramento é dia 30 de julho. Iniciarei a 

minha comparação a partir do dia 25 de julho de 2007 no jornal “A Platéia” e a partir do 

dia 27 de julho na “Jornada”. Infelizmente, não tive acesso a todas as edições da 

“Jornada” neste período, pelo mesmo motivo citado na comparação da época de natal. 

Na comparação serão citadas notícias que falam sobre o aniversário, fronteira e o 

país vizinho. 

Na edição de “A Platéia” do dia 25 de julho, de 2007, quarta-feira, a matéria 

central da capa é “25 de julho, dia do motorista”, contendo uma grande foto de um 

motorista. Acima desta foto, há uma manchete grande de outra matéria: “Livramento 

sediará encontro para discutir reforma política”. No lado esquerdo da capa, encontra-se 

uma pequena coluna contendo quatro chamadas, sendo que duas delas com fotos. A 

primeira é sobre um evento político, a outra sobre os médicos, a férias e a última leva o 

título “Última Hora”, contando a respeito de um ônibus com destino a Santa Maria que 

caiu num buraco. Abaixo da matéria principal, encontram-se mais duas chamadas: 

“Aumentam furtos de veículos na Fronteira”, com foto e, outra sobre esporte. Acima de 
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todas, ao lado do nome do jornal, na parte esquerda, tem a foto do colunista Gino 

Zamberlan e, no lado direito do nome do veículo, tem a publicidade da rádio RCC FM.  

 
 

Abrindo o jornal, a primeira matéria sobre o aniversário de Livramento está 

localizada na editoria Cidade, página 3: “Livramento festeja aniversário debatendo 

reforma política”, comentando a respeito do 1º Encontro de Legisladores da Metade do 

Sul do Rio Grande, que será realizado no dia do aniversário da cidade. A matéria conta 

com uma foto de César Maciel, presidente do legislativo santanense e ao lado da foto 

possui um quadro com a programação do encontro. 

Na mesma página, no quadro “Imagem do Dia” há uma foto do comércio de 

Rivera, mostrando que com a queda do dólar, as vendas aumentam. 

A editoria de Política, página 7, registra uma nota colocada na categoria de nome 

“Reconhecimento”, com título: “Solenidades em homenagem à Semana de Sant’Ana”. 

Na página 15, editoria Espanhol, a principal notícia é “Rebelión  de los usuários 

de Salud pública y privada jaquea el sistema”, a matéria contém uma foto das pessoas 

que precisam de atendimento. No canto esquerdo da página, tem uma coluna fina e 

comprida com duas notas: “Baja mortalidad en Uruguay” e, “Satisfación de la ministra 

Julia Muñoz”. 

Na página seguinte, ainda na editoria Espanhol, a maior matéria é “Aduana 

decomisa camioneta que repartia gás brasileño em Rivera”, a matéria noticia sobre 

medicamentos e gás que foram apreendidos pela Aduana. A matéria contém uma foto 

dos materiais. Na matéria ao lado direito desta, encontram-se duas mais notícias: 

“Advierten temperatura bajo cero” e, “Debate por uma mayor integración em la región”. 

Abaixo dessas matérias, tem a seguinte nota: “Câmbios en la información de docentes”. 
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Na página 17 da mesma editoria, encontra-se a matéria: “La Frontera participará 

en Festival de Gramado”. A matéria contém uma pequena foto das pessoas responsáveis 

pela participação das duas cidades no evento. 

Na editoria de Polícia, na página 18, destaca-se uma grande matéria a respeito da 

fronteira: “Furto de veículos cresce na Fronteira nos últimos dias”, contando uma foto 

de policiais e veículos.  

Na página 19, editoria “Informática”, dentro da coluna de Gino Zamberlan, tem 

uma ‘propaganda’ do site dos filhos de Santana (www.filhosdesantana.com.br): “Filhos 

de Santana com nova versão”. 

Não tive acesso ao exemplar da “Jornada” correspondente ao dia 25 de julho. 

Em “A Platéia” do dia 26 de julho, evidencia-se como notícia principal de capa: 

“Mercosul cria comissão de prefeitos e intendentes”, contando com uma grande foto 

mostrando uma rua da cidade e um marco que sinaliza fronteira. Ao lado esquerdo desta 

notícia, tem três chamadas, sendo que duas delas com foto: A primeira é sobre o 

tradicionalista santanense Paixão Cortes, a segunda é sobre o lançamento de um livro de 

um escritor da cidade e a última é sobre uma empresária que foi algemada mas logo 

solta, por ter sido confundida com outra pessoa. Abaixo há mais duas chamadas com 

foto, ambas sobre esporte. Ao lado esquerdo do nome do jornal está a foto do colunista 

Rogério Mendelski, e ao lado direito, a propaganda da rádio RCC FM. 

 
 

Folheando o jornal, na página 3, editoria Cidade, encontra-se a primeira matéria 

falando a respeito de fronteira: “Em agosto, ocorre o 9° Evento Inter-regional na 

Fronteira”, o evento reúne cabeleireiros das duas cidades, onde fazem campeonatos e 

exposições de cosméticos. 
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Na página 8, na editoria Geral, destaca-se pequena notícia sobre o clima: “Frio 

intenso deve tomar conta da Fronteira”. 

A editoria “Rural”, página 11, registra a seguinte matéria: “Boi Gordo: preço é o 

mais alto do Mercosul, churrasco fica mais caro”. Contando que a fronteira com o 

Uruguai tem o preço do gado mais alto. A matéria possui uma foto de churrasco. 

Na página 18, inicia-se a editoria Espanhol, quatro notícias e uma nota. A de 

maior destaque é “Ediles comenzarán a inscribir para trabajo de peones en obras dês 

Estado”, contando sobre a criação de uma comissão com os representantes do 

Ministério de Transportes e Obras públicas. A matéria contém a foto de um pedreiro 

trabalhando. Ao lado direito tem uma matéria sobre trânsito: “Inspección anual de 

vehículos en Rivera”. No lado esquerdo: “Ayuda a quienes viven en la calle”.Abaixo 

dessas matérias: “Acción contras despenalización del aborto” e, ao lado esquero desta, 

encontra-se a seguinte nota: “Subió el precio de la carne $ 5 por kilo”. 

Na página seguinte, ainda na editoria de Espanhol, aparece a matéria 

mencionada na capa do jornal: “Prefeitos e intendentes de zonas de fronteras en pro del 

desarollo” falando a respeito da reunião sobre o subgrupo dos cinco do Mercosul, que é 

responsável pelo desenvolvimento dessas regiões. A matéria possui foto de uma rua da 

fronteira. Ao lado direito dessa matéria, há outras duas: “Plazo para declaración jurada 

de apicultores” e, “Plan de igualdad em derechos de la mujer”. Abaixo, tem uma notícia, 

“El mês que viene la planta de la Botnia estará lista para comenzar a producir celulosa”, 

e ao lado esquerdo desta uma nota: “La preocupación por el médio ambiente”. 

Na página 20, da editoria Espanhol, a matéria é: “Desarollo de los ladrilleros”. 

Na página 21, editoria de Polícia tem a manchete: “Empresária de Livramento é 

abordada e algemada por engano na linha divisória”. A matéria contém foto da vítima, 

porém não mostra seu rosto. 

Novamente, não tenho a edição do dia 26 de julho da “Jornada” para 

comparação. 

Na edição do dia 27 de julho de “A Platéia”, sexta-feira, a matéria principal com 

uma grande foto é sobre a visita do tradicionalista Paixão Côrtes: “Calorosa recepção 

marca chegada de Paixão Côrtes”. Ao lado esquerdo da matéria principal, tem três 

chamadas com fotos: uma sobre uma peça teatral, a outra sobre o evento “Ovino e 

Vinho” e, a última, sobre padel. Abaixo dessas chamadas, tem mais uma acompanhada 

por foto: “Papel em troca de R$ 5 mil”. Ao seu lado, está a publicidade de uma loja de 
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materiais de construção. Ao lado esquerdo do nome do jornal, temos a foto do colunista 

Rogério Mendelski e, do outro lado, a publicidade da rádio RCC FM. 

 
 

Na editoria de Política, pagina 6, considerei relevante mencionar uma matéria, 

sobre a manutenção do Parque Internacional, que é o principal ponto de referência da 

fronteira Livramento e Rivera. A matéria tem o título: “Secretaria de Transportes e 

Serviços Urbanos realiza conserto na fonte luminosa e calçadas do Parque”. A matéria é 

ilustrada por duas fotos, uma da fonte e a outra dos funcionários consertando a calçada.  

Na página 8, na editoria Geral achei importante citar a seguinte manchete: 

“Paróquia de Sant’Ana realiza mais uma edição da festa das padroeiras”, mencionei 

essa matéria no meu trabalho pelo fato de a cidade de Livramento ter surgido através da 

construção de uma capela que hoje é esta Igreja. A matéria contém uma foto da fachada 

da Igreja. 

Na página 9, ainda na editoria Geral, a principal matéria é aseguinte: 

“Espetáculo de Shakespeare será apresentado hoje na fronteira”, a matéria possui duas 

fotos de cena da peça teatral. 

A página 10, editoria Geral, apresenta uma nota falando sobre a gravação do 

Jornal do Almoço que será exibido dia 30 de julho (data do aniversário de Livramento), 

será gravado no Parque Internacional. 

Na editoria Espanhol, página 15, contém duas notícias: “Acuerdos judiciales, em 

obras, seguridad, comercio, educación”, “Vecinos de Concordia recurrirán a la Justicia 

para evitar los cortes de ruta” e, também, uma nota: “Aniversario del regimento nº 3”. 

As duas matérias vêm acompanhadas de foto. 

Na página 16, ainda editoria Espanhol, a notícia principal que vem acompanhada 

de foto é: “Serios problemas para implementar el impuesto a la Renta”. Ao lado 
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esquerdo da matéria principal, a seguinte notícia: “Se puede importar vino uruguayo al 

país asiático”. Do lado direito da matéria central há outra notícia: “Cursos del Centro 

Universitario en agosto”. Abaixo dessas notícias encontra-se a seguinte: “Se redujo la 

deuda agro del 31% al 5%” e no lado esquerdo desta, aparece a nota: “Transito de la 

Intendência realiza inspecciones”. 

Na página seguinte da editoria de Espanhol, a notícia central que vem com foto 

é: “Aumentan casos de sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual”. Ao lado 

direito dessa, tem mais duas matérias: “Banco República com más sucursales” e “Más 

dinero para lãs intendências”. Na parte de baixo da página temos três notas: “Encuentro 

Nacional de ceramistas em agosto”, “Apertura de sobre de licitación para Mandubí” e 

“Muestra de los ladrilleros de Rivera”. 

Na edição de “Jornada” do dia 27 de julho, de 2007, na capa em ambos os lados 

do nome do jornal, tem a mesma publicidade de uma ótica. A capa é dividida em duas 

colunas com tamanhos diferentes. Na coluna maior, a matéria principal que vem 

acompanhada de uma foto é a seguinte: “DGI suspendió clausura de free shop”. Abaixo 

dessa matéria, tem dois ‘avisos’: “Rivera se suma a esta gran causa: Un abrazo, un 

amigo”. Na coluna ao lado, tem a propaganda de uma agropecuária e, abaixo dela duas 

chamadas, uma para notícias “Nacionales” e a outra para “Internacionales”. Após essas 

chamadas, aparece um quadro mostrando a cotação das moedas. Na parte abaixo da 

capa, tem uma publicidade de um colégio de Rivera. 

 
Folheando o jornal, na página 3, na editoria de nome “Información General”, 

encontra-se a notícia: “Conferencia en Mundo Afro con antropólogo de Brasília”. 

Na página 10, editoria “Internacionales, outra notícia a respeito do Brasil: 

“Brasil: outro accidente mortal, em médio de la crisis aérea”. 
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Na página 11, editoria de Esportes “Mundo Deportivo”, tem uma notícia sobre o 

time 14 de julho (time de futebol de Livramento): “El 14 de Julio quiere reingresar a la 

Liga de Fútbol de Rivera”. 

Na contracapa de “Jornada”, ainda no “Mundo Deportivo”, é apresentada outra 

notícia de Livramento: “Copa 184 años de Livramento de ajedrez para los iniciantes 

com almuerzo gratuito”, a matéria fala sobre o campeonato de xadrez que vai acontecer 

em Livramento em comemoração ao aniversário da cidade. A notícia contém uma foto 

de pessoas jogando xadrez. 

Na edição de “A Platéia” do dia 28 de julho, de 2007, na capa, a manchete 

principal é: “Jornal do Almoço é gravado no Parque”. Logo abaixo, tem-se uma grande 

foto de um mapa de uma mão segurando uma bússola e abaixo está escrito “COFRON”, 

fazendo chamada para a matéria que fala sobre a terceira etapa do campeonato gaúcho 

de orientação. No lado esquerdo do jornal aparece uma coluna com três chamadas, 

sendo que duas delas contém foto. A primeira é sobre os resultados da vacinação, a 

segunda é referente à loteria e, a última, sobre as lembranças dos idosos do asilo Mário 

Motta. Na parte inferior do jornal têm duas publicidades: uma sobre a rádio RCC FM e, 

a outra sobre uma loja de materiais de construção. Do lado esquerdo do nome do jornal, 

tem a foto do colunista Osvaldo Freire. Ao lado direito, tem outra publicidade da rádio 

RCC FM, mas com tamanho menor. 

 
Abrindo o jornal, na página 3 da editoria Cidade, a matéria principal é: “Jornada 

Mercosul promovida pela SOGIRGS encerra hoje”, a matéria contém uma foto e fala a 

respeito do evento que teve como objetivo analisar temas gerais relativos à ginecologia 

e à Obstetrícia.  

Na editoria Geral, página 4, a matéria destacada é: “Gravação do Jornal do 

Almoço ocorre às 12h deste sábado no Parque Internacional”. A notícia contém uma 

foto do obelisco. 
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Na página 11, da editoria Espanhol, a reportagem é a seguinte: “Satisfación em 

la frontera por los acuerdos logrados a nível de Mercosur”. No lado esquerdo dessa 

matéria temos mais outra e uma nota: “Piden mejores condiciones de trabajo” e “Vuelve 

la obra ‘dos Mostradores’ ao teatro”. No lado direito da matéria principal encontra-se a 

seguinte notícia: “Apoyo a pequeños predios rurales”. 

Na página 15 da editoria de Esportes, está a matéria que possui uma referência 

na capa: “Clube de Orientação da Fronteira comemora 15 anos”, a matéria contém uma 

foto e fala sobre o campeonato de orientação que participam atletas de todo o estado, do 

Uruguai e da Argentina. 

Na “Jornada” equivalente ao dia 28 de julho, de 2007, têm na capa, nos dois 

lados do nome do jornal, publicidades de uma ótica. A edição do dia apresenta como 

matéria principal de capa: “Sant’Ana inicia su Semana”, contendo uma foto de quatro 

homens com vestimentas de gaúcho. Abaixo da matéria tem um quadro com o título: 

“SIDA: Informar para prevenir”, que fala sobre a AIDS e sua prevenção. Na coluna ao 

lado esquerdo, destaca-se, novamente, a propaganda da agropecuária e logo abaixo tem 

um convite para a campanha ‘Domingo Amigo’ para ajudar crianças com câncer. Em 

seguida, tem uma chamada para notícias internacionais e logo abaixo, está o quadro 

mostrando a cotação da moeda. No fim da página, tem uma publicidade de um colégio 

de Rivera. 

 
Abrindo o jornal, na página 3 da editoria “Información General”, tem uma nota 

no canto esquerdo da página falando sobre o aniversário de Livramento: “Livramento 

cumple 184 años”, neste espaço, são citados os eventos de comemoração em função da 

data. 

Na editoria “Internacionales”, página 8, três matérias de nível nacional 

brasileiro: “Ministro Jobim impactado trás visita a morgue”, “TAM: Llegaron datos de 
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Cajás Negras” e Camión choca contra autobús; 11 muertos”, falando sobre o acidente 

ocorrido em Minas Gerais. 

As edições de “A Platéia” dos dias 29, 30 e 31 de julho, de 2007 vêm juntas. 

Apresentando como matéria principal de capa o aniversário da cidade: “Livramento 

celebra seus 184 anos de emancipação política”, contendo uma grande foto da cidade. 

Abaixo da foto, há uma nota de esclarecimento e uma chamada para a entrevista com 

Paixão Côrtes. No lado esquerdo, destacam-se quatro chamadas, sendo que apenas uma 

contém foto. São elas: “Legisladores”, “Tradicionalismo”, “Jornal do Almoço”, “Aids”. 

Abaixo dessas chamadas aparece um comunicado do jornal esclarecendo o porquê de 

sair três edições juntas, devido ao aniversário de Livramento e, ao lado, tem a 

publicidade da loja de materiais de construção. Ao lado esquerdo do nome do jornal, 

tem a foto do colunista Rogério Mendelski e, do lado direito, a publicidade da rádio 

RCC FM. 

 
 

Abrindo o jornal, na página 2, editoria Opinião, no editorial do jornal já 

menciona o aniversário da cidade, citando historiadores. Logo abaixo, está o quadro “A 

Voz do Leitor”, com a seguinte enquete: “Qual seria o melhor presente para a cidade?” 

Em seguida, tem um texto escrito pelo aposentado Reinaldo Ariel Ferreira, “Minha 

querida Sant’Ana do Livramento”. Nesta página, até a charge foi criada a partir de 

figuras históricas desenhadas nos números 184.                            

Na editoria Geral, página 6, a principal reportagem é sobre O Jornal do Almoço que foi 

gravado no Parque: “Gravação local do Jornal do almoço será exibida nesta segunda-

feira”. A reportagem tem duas fotos da gravação do programa. 

Na página 7, na editoria Geral, aparece a matéria: “Diretor da SOGIRGS fala 

sobre Jornada do Mercosul”. A matéria possui foto de um dos médicos que com 

pareceram ao evento. 
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Ainda na editoria Geral, na página 16, encontra-se uma matéria a respeito de um 

acontecimento ligado ao aniversário da cidade: “Corais realizarão concerto alusivo aos 

184 anos de Sant’Ana do Livramento”. A notícia contém duas fotos de corais. 

Na página 36, na editoria Espanhol, a notícia central é: “Yá están em comisión 

lãs cotizaciones para lãs obras en la zona sur de Rivera”, esta notícia contém uma foto 

do Intendente e de mais dois trabalhadores. Do lado direito da notícia, tem a seguinte: 

“Tecnologia enemiga de la lectura según ediles” e do lado esquerdo, encontra-se: 

“Actividades de los Educadores sin Frontera”. 

Na página 37 da editoria de Espanhol, destacam-se duas matérias e uma nota. A 

principal é: “Autoridades de la salud aseguran que Uruguay controla el SIDA”, falando 

sobre a AIDS no Uruguai. A outra é: “Uns enfermedad que puede sobrellevarse �in una 

excelente calidad de vida”, As duas matérias contém foto. A nota tem como título, 

“Oficina de la Juventude de la Intendencia”. 

Na página seguinte, ainda na editoria Espanhol, a principal matéria,  que contém 

foto, é: “El 31 de julio vence el plazo para presentar deduciones del IRPF. No lado 

esquerdo da matéria, tem a notícia: “Piden quita de los impuestos a la carne”. Abaixo 

desta notícia, há uma nota: “Uno de cada cinco uruguayos tiene um arma” e do lado 

direito da nota, mais uma pequena notícia: “Resultado positivo de US$ 40 millones. 

Na editoria de Polícia, página 44, encontra-se uma matéria que interessa os dois 

lados da fronteira: “Continuam intensos os furtos de veículos em Livramento e Rivera. 

A matéria contém uma foto, que pelo que observei, foi cortada de uma edição anterior, 

em que são dadas as primeiras informações sobre furtos de carros na fronteira. 

Nesta mesma edição, em comemoração aos 184 anos da cidade de Livramento, o 

jornal “A Platéia” produziu um encarte especial de 48 páginas, contando sobre a história 

e os principais destaques da cidade.  

Na capa do encarte está escrito: “184 anos – Sant’Ana do Livramento. Uma 

viagem pela nossa história...”, abrindo o encarte, na página 2, tem a foto e um texto 

sobre um importante nome na história de Livramento: “Antônio José de Menezes, um 

nome oculto na história”. Na página seguinte, tem a publicidade de uma loja de 

automóveis homenageando Livramento. 

Na página 4, destaca-se o texto: “Origens de Sant’Ana do Livramento”, que fala 

sobre o surgimento da cidade. Abaixo do histórico, há duas publicidades, sendo que 

uma delas está homenageando Livramento. Na página 5 do jornal, tem uma publicidade 

de um supermercado parabenizando a cidade que ocupa a página inteira. 
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Na página seguinte, encontra-se a “Programação alusiva aos 184 Anos de 

Emancipação Política de Sant’Ana do Livramento – 2007”. Abaixo disso, tem a 

homenagem de um partido político à cidade. 

Na página 7, há um texto em espanhol, falando sobre a ligação de Livramento e 

Rivera: “Rivera – com gaúchos à cavalo carregando a bandeira do Brasil e a outra, a do 

Uruguai. Abaixo, tem a publicidade de uma corretora de seguros parabenizando, 

também, a cidade. 

A página 8 do encarte possui uma grande homenagem do jornal à cidade. Na 9, 

tem a publicidade de outro supermercado dando os parabéns à Livramento. 

Na página 10, há outro texto em espanhol sobre a linguagem, “El lenguaje 

común de una frontera hermana”, que fala sobre o portunhol. Abaixo, um vereador da 

cidade felicita Livramento pelo aniversário. Na página 11, as felicitações ficam por 

conta de uma contabilidade.  

Na página 12, fala-se sobre a situação da economia santanense: “Economia 

combalida promete virada”, mostrando a foto de um campo, fazendo a relação da base 

da economia que está em processo de recuperação. Abaixo do texto, outro partido 

político felicita Livramento. 

A página 13 expõe a recuperação da pecuária. A matéria possui uma foto de 

gado: “Agropecuária, o pior já passou”. Abaixo dela, outro supermercado faz sua 

homenagem. 

Na página 14, é a vez dos gaúchos tradicionalistas homenagearem Livramento e, 

na página 15, é reservada a homenagem da Associação e Sindicato Rural de 

Livramento. Na página 16, a Vinícola Almadén faz sua homenagem e, na 17, quem faz 

é a Secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Desporto. Na 18, o sindicato de 

serviços públicos é quem felicita a cidade. 

Na página 19, “Perspectivas e potencialidades em foco” é o título do texto que 

fala sobre a fruticultura, contando com uma foto de uvas. Abaixo, uma empresa de 

ônibus saúda Livramento. 

Na 20, o texto acompanhado de foto, leva o título: “Turismo Rural desponta na 

fronteira”. Abaixo, mais um partido político parabeniza a cidade. 

A página 21 dedica-se a falar do comércio de Livramento: “Comércio mantém 

índices em baixa”. A matéria contém uma foto de uma rua do centro da cidade. Em 

seguida, está a homenagem da Câmara de Dirigentes Lojistas. Na 22, mais um partido 

político saúda a cidade.  
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Na página 23, “Indústria esboça tímida reação” é o nome do texto que mostra 

junto com uma foto, a reação das indústrias santanenses em seus mais variados 

segmentos. Logo abaixo, uma loja de motos presta homenagem de aniversário à cidade. 

Na página 24, tem uma foto da frente do clube campestre e um texto sobre a sua 

história: “Armour Golf Club”. Em seguida, uma farmácia felicita Livramento. Na 

página 25, a comissão organizadora do festival nativista “Um canto para Martin Fierro”, 

também faz sua homenagem. 

Na página 26, fala-se sobre os artistas da cidade: “Livramento, uma fábrica de 

vencedores”. Abaixo, tem duas publicidades felicitando Livramento. Uma de um banco 

e a outra de uma empresa dedicada à saúde animal. 

Na página 27, segue o mesmo assunto da página anterior, mas enfatizando em 

quatro nomes da música gaúcha da cidade: Adair de Freitas, Nelson Cardoso, Luís 

Cardoso e Gaúcho da Fronteira. A homenagem a estes gaúchos leva o título “O início”. 

Em seguida tem uma homenagem realizada por três empresas. 

 A página 28 fala de mais nomes consagrados na música nativista, que são 

naturais de Livramento. E também fala a respeito do festival nativista da cidade: 

“Martin Fierro, um Festival de Fronteira”. Em seguida, tem mais duas publicidades 

homenageando Livramento, uma do Sesc e a outra da Associação Comercial e Industrial 

de Livramento. 

 Na página 29 do encarte, tem um pouco mais da história da cidade: “Estação 

Férrea de Livramento. Uma parte importante da história santanense”. A matéria conta 

com uma foto da estação. Abaixo tem uma homenagem à Livramento da Intendência de 

Rivera. 

 A página 30 tem o título: “História”, onde um ferroviário conta um pouco da 

história da estação férrea santanense. A matéria contém a foto do ferroviário na estação. 

Em seguida, aparece mais duas publicidades com felicitações, a primeira é a de um 

partido político e a segunda é das Mulheres de Negócio. 

 A página 31 tem o título: “Em nome de Sant’Ana”, que fala das pessoas que 

levam o nome da cidade no esporte. A matéria contém depoimentos e fotos de atletas. 

Abaixo tem uma publicidade de outro banco desejando parabéns à cidade. 

 Na página seguinte, a mesma matéria tem continuidade. Com mais fotos de 

competidores e depoimentos. Abaixo, há a publicidade de felicitações do DAE 

(Departamento de Água e Esgoto). Na página 33, a Câmara Municipal faz sua 

homenagem. 
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 A página 34 tem a matéria: “Livramento: terra calorosa que adota novos filhos”, 

falando a respeito de pessoas que adotam Livramento como sua terra. A matéria possui 

foto e entrevista com uma ‘santanense’ de coração. Abaixo, mais uma publicidade de 

uma contabilidade parabeniza Livramento. 

 Na página seguinte, o assunto é os escritores da cidade, “A história de Sant’Ana 

contada através de palavras”. A matéria possui fotos de escritores trabalhando. Em 

seguida, a Urcamp (Universidade da Região da Campanha) homenageia Livramento. 

 Nas páginas 36 e 37, tem um bloco “Resgatando a nossa história”, em que 

leitores enviaram poesias, histórias e fotos que fazem parte da vida deles e da história de 

Sant’Ana do Livramento. Na parte abaixo das duas páginas, têm publicidades do 

hospital, da ACM e de uma loja de alimentos, saudando a cidade. Na página seguinte o 

resgate histórico continua, seguido de mais publicidades com felicitações vindas de uma 

imobiliária, uma madeireira e da presidente de um partido político. 

 Na página 39, o assunto é “Resgatando a nossa história”, mostrando a foto de 

um prédio como era antigamente e como ele é hoje em dia. Abaixo, a publicidade com 

saudações vindas de um hotel da cidade. 

A página 40 tem o título: “Uma viagem no tempo...”, que mostra antigas fotos 

dos pontos mais conhecidos da cidade. Ao lado, na página41 as empresas de ônibus de 

linha da cidade prestam sua homenagem. 

Na página 42 tem a matéria em espanhol: “Elementos culturales que identifican 

al conglomerado de la Frontera”, que conta com uma foto de gaúchos a cavalo. Abaixo 

outra contabilidade e a Associação Santanense de Medicina, deixam felicitações à 

cidade. Na página seguinte, o Centro de Formação de Condutores é quem faz 

homenagem  à cidade. 

Nas páginas 44 e 45, são apresentadas fotos dos principais pontos de 

Livramento: “A beleza de Sant’Ana em destaque”. Abaixo das fotos, nas duas páginas 

contém publicidades da OAB (Organização dos Advogados do Brasil), de um CTG 

(Centro de Tradições Gaúchas), de uma imobiliária e do Sindicato do Comércio 

Varejista de Livramento. 

Na página 46, contendo foto, fala-se, novamente, sobre Antônio José de 

Menezes: “Resgate histórico ao fundador de Sant’Ana do Livramento”. Em seguida, o 

Sindicato dos empregados no comércio de Sant’Ana do Livramento deixam suas 

felicitações. 
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Na página seguinte, tem uma homenagem à Nossa Senhora do Livramento, e 

uma foto da imagem que foi doada para a capela que deu origem à cidade. Hoje a 

imagem, se encontra na Igreja Matriz de Sant’Ana. Abaixo, a rádio RCC FM e a Rede 

Gaúcha SAT homenageiam Livramento. Na contracapa, é a AES Sul que felicita 

Livramento pelos seus 184 anos. 

Convém mencionar que as publicidades de parabenização à cidade não 

ocorreram só no encarte especial de aniversário, mas também nas páginas ‘normais’.  

Como esta edição de “A Platéia”, vinha reunindo três dias (29,30 e 31 de julho), 

vou estabelecer relação com a “Jornada” do dia 30 de julho, pois infelizmente não foi 

possível o acesso às outras edições. 

Na capa, nos dois lados do nome do jornal aparece novamente, a publicidade de 

uma ótica localizada em Livramento. Abaixo, a matéria central é: “Inauguración de Ta-

Ta confirma estabilidad comercial de Rivera”, a matéria fala da inauguração do 

primeiro supermercado de Rivera, contendo uma foto da fachada do prédio. Abaixo 

dessa matéria, tem um pequeno quadro com foto da antiga estação ferroviária de Rivera: 

“Un espacio obsoleto e inseguro”. Na coluna do lado esquerdo, há a propaganda de uma 

agropecuária, chamadas para notícias “Nacionales” e “Internacionales” e o quadro 

mostrando a cotação da moeda. No fim da página, tem a publicidade de um colégio de 

Rivera. 

 
Abrindo o jornal, destaca-se uma matéria sobre o aniversário da cidade vizinha: 

“Livramento festeja sus 184 años”, apresentando um breve histórico do surgimento da 

cidade, contendo uma foto de uma das festividades de aniversário que teve em 

Livramento. Abaixo da matéria, considero importante citar, por ser um símbolo da 

demarcação da fronteira, a matéria sobre o ajuste feito no relógio do obelisco do Parque 

Internacional: “Um reloj a tiempo”.  
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Na página 10, editoria “Internacionales”, tem uma matéria com foto, sobre a 

fuga dos atletas cubanos nos jogos Pan Americanos que aconteceu no Rio de Janeiro em 

2007: “Frenaron una fuga em masa de los deportistas cubanos”. Abaixo dessa matéria, 

tem outras duas referentes ao Brasil: “Movimiento ‘Cansei’ es de elite blanca de Brasil 

dijo Lembo”, que fala sobre a opinião do ex-governador de São Paulo sobre o 

movimento contra o governo Lula. A outra matéria é: “Outro avión en peligro em Brasil 

por problemas técnicos”. Ao lado destas, tem mais outra notícia sobre o Brasil: 

“Detenidos cinco brasileños que vendían documentos falsos a extranjeros”. 

Em “A Platéia” do dia 1º de agosto, a manchete de destaque na capa do jornal é: 

“Acidente com caminhão resulta em uma vítima fatal”. Abaixo desta manchete, tem 

uma grande foto da fachada do novo supermercado de Rivera: “Inaugura Hiper Ta-Ta”. 

Ao lado esquerdo tem uma coluna com três chamadas ilustradas por fotos: 

“Legisladores”, “Ovino e Vinho” e “Invasão”. No final da capa, tem um aviso do jornal 

sobre a edição do Dia dos Pais, pedindo aos leitores que enviem histórias marcantes e 

sugestões de pautas para a edição”. Do lado esquerdo do nome do jornal, tem a foto do 

colunista Duda Pinto, e do lado direito, a publicidade da rádio RCC FM. 

 
 

Abrindo o jornal, na página 2, na editoria Opinião encontra-se no quadro “A Voz 

do Leitor” a seguinte enquete: “Numa escala de 01 a 05, qual o seu conhecimento da 

história de fundação de Livramento?” 

Na editoria de Política, página 6, tem uma reportagem que relembra a abertura 

da semana da cidade: “Paixão Côrtes abre oficialmente a semana de Livramento”, a 

reportagem contém fotos do tradicionalista junto ao prefeito da cidade. 

Na página 8, editoria Geral, tem a matéria: “Cavalgada resgata a história do 

fundador do município”, falando sobre a cavalgada que buscou resgatar um pouco da 

história de um dos fundadores do município: Antônio José de Menezes. 
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Na página 9, ainda na editoria Geral, tem uma matéria que fala sobre o festival 

nativista da cidade que achei relevante mencionar pelo fato deste festival ser 

considerado um evento fronteriço, contando com “gauchos” uruguaios também: 

“Comissão já prepara o 9º Martin Fierro”. 

Na página 16 inicia a editoria Espanhol, contando com duas notícias. A maior 

delas e que contém foto, é: “Comisiones Vecinales rechazan traslado de presos a la 

Brigada” e, a outra notícia é “Amarilla dice que hay manejo partidario en comisionaes 

vecinales”. 

Na página seguinte da editoria Espanhol, a matéria principal com foto, é a que 

foi mencionada na capa: “Llegó a Rivera la principal cadena de supermercados de 

Uruguay”. Abaixo dessa notícia, há outra: “El buen momento comercial de Rivera”. 

Nesta página ainda tem uma nota: “Actividades comunitarias en Masoller”. 

Na página 23, editoria Esporte, tem a seguinte nota: “Equipes não classificadas 

em torneio participam da Taça Prata 184 anos de Livramento”, a nota se refere ao 

torneio aberto de futebol de botão. 

Lamentavelmente, não tive acesso à “Jornada” do dia 1º de agosto, de 2007. 

Na edição da “A Platéia” do dia 2 de agosto de 2007, a principal manchete de 

capa é: “ Ação conjunta apreende 200kg de carne imprópria para consumo”. Logo 

abaixo desta manchete, tem a foto de um fusca pichado, usado pela Organização dos 

Parceiros do Arrancadão. Na comuna do lado esquerdo, tem três chamadas com foto, 

com os títulos: “Desenvolvimento”, “Inclusão”, “Jogo do Inter”. No fim da capa, tem o 

mesmo aviso da edição anterior onde o jornal fala sobre a edição do dia dos pais. 

Acima, ao lado do nome do jornal, no lado esquerdo tem a foto do colunista Rogério 

Mendelski e, no lado direito, a publicidade da rádio RCC FM. 
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Folheando o jornal, na página 2, na editoria Opinião, tem uma mensagem escrita 

por Juremir da Silva, membro da Academia Santanense de Letras, com o título 

“Histórias da Fronteira”. 

Na página 5, editoria de Política, tem a seguinte matéria acompanhada de foto: 

“Descerrada uma placa em homenagem a Antônio José de Menezes”, falando da 

cavalgada em prol do resgate histórico santanense que aconteceu dia 30, data do 

aniversário de Livramento. 

Na editoria Geral, página 9 tem a seguinte notícia acompanhada de foto: 

“Livramento e Rivera estarão representadas na 21ª edição da Moenda”, a matéria fala 

sobre a participação de um santanense e um riverense num festival de música gaúcha. 

Na editoria Rural, página 11, tem a notícia: “Mercosul aposta no crescimento da 

raça ovina Poll Dorset”, que fala sobre esta raça que está crescendo no Brasil, Uruguai e 

Argentina. 

Na editoria Espanhol, página 18, a matéria principal que contém foto, é: “Em 

estúdio proyecto para agilizar trámites de libertad anticipada”. Ao lado esquerdo desta, 

tem: “ Hay más trabajadores formales en el Urguay”. Abaixo desta notícia temos uma 

nota: “Eligen Reina del Adulto Mayor el 11 de agosto”. Ao lado direito desta nota, outra 

notícia: “Cursos sobre teletrabajo el dia cuatro”. 

Na página 19, da editoria Espanhol, tem duas notícias com foto. A maior delas é: 

“ La Agencia para el Desarrollo impulsará  proyectos productivos”. E a outra é: “Bajan 

precio de varios cortes de carne luego de intensas negociaciones”. 

Na página 20, editoria Espanhol, a notícia de mais destaque e que contém foto é: 

“�inis en funcionamiento el fondo Nacional de Salud”. Abaixo desta, tem outra notícia: 

“Parque Grã Bretaña en la Justicia Civil”. Nesta página também possui uma nota: 

“Maldonado baja 20% patente de rodados”. 

Na editoria de Esporte, página 22, destaca-se a seguinte notícia acompanhada de 

foto: Clube comemora 15 anos e homenageia Sant’Ana”, o aniversário do clube conta 

com a participação de mais de 300 atletas, que participam do evento, em homenagem 

também à semana da cidade. 

Na edição da “Jornada” do dia 2 de agosto de 2007, na capa, dos dois lados do 

nome do jornal, encontra-se novamente, a publicidade da ótica. Logo abaixo, a matéria 

principal acompanhada de uma foto, é: “Enrique Rubio destaco rol de los procesos 

tendientes a promover el desarrollo local”. Em seguida, tem um quadro com o título: 

“Machado: ‘Efectivos policiales en Rivera hace dos años que no reciben uniforme’”. Na 
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coluna do lado esquerdo dessas notícias, tem a publicidade de uma agropecuária, logo 

abaixo, a chamada para notícias “Nacionales” e “Internacionales” seguida por um 

quadro mostrando a cotação da moeda”. No fim da capa, tem a publicidade do colégio 

de Rivera. 

 
Abrindo o jornal, na página 2, tem a seguinte matéria a respeito da fronteira: 

“Veterinarios de la frontera están reunidos en Livramento”. 

Na página 8 do jornal, na editoria “Internacionales”, têm três notícias sobre o 

Brasil. A que contém foto é: “Brasil: Pilotos sabían que el avión tênia fallas”, a outra é: 

“Encuentran siete cuerpos baleanos en Rio de Janero” e, a última é “Hubo error del 

piloto em accidente de TAM según Folha de São Paulo”. 

 

Cobertura do Aniversário de Rivera 

 

 O aniversário da cidade de Rivera é dia 1º de outubro. Iniciarei a minha 

comparação a partir do dia 29 de setembro, de 2007 no jornal “A Platéia” e a partir do 

dia 1º de outubro, na “Jornada”. 

 Então, na edição de “A Platéia” de sábado, dia 29 de setembro, a principal 

manchete de capa é: “Mujica instala em Rivera Conselho Agropecuário 

Departamental”, logo abaixo, tem uma grande foto com o título “Inauguração”, sobre as 

novas instalações do SESC e do SENAC na cidade. Do lado esquerdo dessa foto, tem 

três chamadas sendo que duas delas estão acompanhadas de foto: “Expofeira”, “Câncer 

de Mama”, “Handebol”. Do lado direito do nome do jornal, está a propaganda da rádio 

RCC FM. Na parte inferior da página, tem outra propaganda da rádio, porém falando 

sobre um especial que ela está promovendo. 
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 Abrindo o jornal, na página 2, na editoria de Opinião, no quadro “A Voz do 

Leitor”, há uma enquete em espanhol: “¿Como ha evolucionado lãs condiciones de los 

niños em situación de calle en el último año?” 

 Na página 12, editoria Espanhol se encontra a matéria citada na capa: “Mujica 

expuso criterios de descentralización”, falando sobre o secretário do estado, que, 

juntamente com o intendente de Rivera, Tabaré Viera, inauguraram o Conselho 

Agropecuário Departamental. A matéria conta com uma foto do intendente de Rivera, 

do secretário Mujica e do professor Pedro Riera. 

 Infelizmente, não tive acesso à “Jornada” correspondente ao dia 29 de setembro 

de 2007. 

 As edições de “A Platéia”, dos dias 30 de setembro e 1º de outubro vieram 

juntas, com a seguinte manchete de capa: “Dada a largada para a promoção dos Amigos 

da Sorte”, vindo acompanhada de uma grande foto mostrando o sorteio da promoção. 

Do lado direito dessa matéria, encontram-se três chamadas, sendo que, duas contém 

foto: “Personagem”, Beijo pela Vida” e “Amador e Petich”. No final da página, no lado 

direito tem mais uma chamada: “Prefeito faz entrega de casa no bairro nova 

Livramento”. Do lado da chamada, tem um comunicado do SINPRO/RS. Do lado 

direito do nome do jornal, na parte superior da página, tem a publicidade da rádio RCC 

FM. 
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 Folheando o jornal, logo na página 2 na editoria de Opinião, no quadro “A Voz 

do Leitor”, há a seguinte pergunta na enquete: “¿Como está la Plaza Artigas, hay que 

reformala?”. 

 Na página 37, inicia a editoria de Espanhol, tendo como matéria central 

“Presentaron proyecto Punto Sur, sobre trata y pornografia infantil”, a matéria está 

ilustrada por três fotos. Numa estreita coluna situada do lado esquerdo da página, 

aparece a seguinte notícia: “Suspenden el paro en Salud Pública”.  

 Na página 38, ainda na editoria Espanhol, a matéria de mais destaque é: “Urge al 

Mercosurhacer acuerdos conotros bloques del mundo”, a matéria possui duas fotos. No 

lado esquerdo da página destaca-se a notícia: “Se espera anuncio sobre Botnia”, logo 

abaixo está a nota: “Falta de carne amenaza cortes econômicos”. No lado direito, no fim 

da página, tem mais uma pequena notícia: “ Éxito internacional del cine uruguayo, 

premio a ‘El baño del Papa’ en Espana”. 

 Na página seguinte, ainda na editoria espanhol, tem o seguinte destaque 

acompanhado por foto: “Um paso importante en la descentralización del agro”. Do lado 

direito dessa matéria tem a notícia: “Colonización entrega a tierras a productores”. 

Abaixo da matéria de destaque, tem a seguinte nota: “Tierras para productores del 

departamento”. 

 Como não existe edição de “Jornada” aos domingos, dia 30 de setembro não há 

edição correspondente. Mas, na edição da “Jornada” do dia 1º de outubro (dia do 

aniversário de Rivera), a matéria de destaque na capa é: “Marco de Oro: Noche de 

Reconocimientos”, um evento que aconteceu em celebração aos 123 anos do 

departamento de Rivera, onde foi entregue estatuetas douradas para instituições e para 

as pessoas que se destacaram em treze áreas sociais no último ano em Rivera. Abaixo da 

matéria, tem um quadro com uma série que foi publicada, em todas as edições de 
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outubro: O nome do quadro é “Patrimônio: recordando el pasado”, que contém fotos 

antigas de Rivera cedidas pelo Museu Municipal de Artes Plásticas de Rivera. Na 

coluna do lado esquerdo da matéria de destaque, está a propaganda da agropecuária, 

seguida de chamadas para notícias nacionais e internacionais e, abaixo, o quadro com a 

cotação da moeda. No fim da página, está a propaganda do colégio de Rivera e, nos dois 

lados do nome do jornal, na parte superior da capa, está a publicidade da ótica. 

 
 Abrindo o jornal, a página 2 mostra uma pequena nota a respeito do aniversário 

da cidade: “Rivera: Un departamento en crecimiento”, falando que  o departamento de 

Rivera está completando 123 anos. 

 Na página 10 do jornal, a editoria “Internacionales” tem uma nota falando a 

respeito do Brasil: “Rescatan con vida un recién nacido abandonado en desagüe de 

cloacas en Brasil”, noticiando a respeito de uma criança recém nascida, que foi 

abandonada pela mãe na beira de um rio em Belo Horizonte. 

 Na edição de “A Platéia” do dia 2 de outubro, de 2007, a principal manchete de 

capa é: “Alunos realizam manifesto contra falta de professor”. Abaixo da manchete tem 

uma grande foto que corresponde a outra notícia: “Semana de Encontro Jurídico”. 

Numa coluna estreita, situada do lado esquerdo da capa, há quatro chamadas: “AES 

Sul”, “Encontro”, “Cidadania” e, “PTB”. No final da página, têm mais duas chamadas: 

“Expofeira de Livramento é lançada em um bom momento de mercado”, que está 

acompanhada por uma pequena foto e, “Produtores do Uruguai pedem medidas contra 

furto de gado” e do lado direito do nome do jornal, está uma publicidade da rádio RCC 

FM. 
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 Folheando o jornal, na editoria de Política, página 5, está a seguinte nota, sobre a 

fronteira: “Campanha e Fronteira Oeste têm R$215 milhões orçados para investimento”, 

a matéria fala do orçamento destinado para investimentos a serem feitos pelo Governo 

do Estado do RS. 

 Na página 18, inicia a editoria Espanhol, contendo duas matérias acompanhadas 

de foto: a maior delas é “Técnica y creatividad sobresalen en buena muestra de dibujo” 

e, a outra matéria é sobre o aniversário da cidade vizinha: “Rivera cumplió 123 años 

com un mensaje del Intendente y los Marcos de Oro”. 

 Na página 19, na editoria Espanhol, a principal matéria é a que tem menção na 

capa e vem acompanhada de foto: “Productores piden medidas rígidas contra el �ini de 

ganado”. No canto direito da página tem a nota: “Elecciones en Comisiones de 

Vecinos”. Abaixo da matéria central, têm mais duas notícias: “Uruguay importa pollos 

de Brasil” e, “Patrimônio Histórico: Actividad en Mundo Afro”. 

 Na página seguinte, ainda editoria Espanhol, a notícia de destaque com foto é: 

“Intentan detener robo de cables prohibiendo exportación de cobre”. Do lado esquerdo 

da notícia, tem a seguinte nota sobre tecnologia: “Emisiones de TV digital en Uruguay”. 

E do lado direito, tem uma matéria sobre clima: “Vuelven las lluvias al norte de 

Uruguay”. Na parte inferior da página, tem mais duas notas: “Presentaron �inisté 

estadítico agropecuário” e, “Anuncian proyecto de producción de viviendas en todo en 

territirio nacional”. 

 Na página 21, editoria de Polícia tem a notícia: “Cambista tem motocicleta 

furtada em Rivera Chico”. 

 Na edição da “Jornada” correspondente ao dia 2 de outubro, de 2007, a matéria 

que ganha destaque com foto na capa é: “Parque Municipal deja mucho a desear”. 
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Abaixo, tem um quadro da série “Patrimônio: recordando el pasado”, contendo uma 

foto antiga da cidade de Rivera. Na coluna menor, do lado esquerdo da capa, está a 

propaganda da agropecuária, seguida de chamadas para notícias nacionais e 

internacionais e, logo abaixo, novamente aparece o quadro mostrando a cotação das três 

moedas: o dólar, o real e o peso uruguaio. No final da página, tem a publicidade do 

colégio de Rivera. Nos dois lados do nome do jornal, na parte superior da capa, está a 

propaganda de uma ótica. 

 
 Folheando o jornal, na página 3, na editoria “Información General”, tem a 

seguinte matéria com foto: “Jefatura celebra su 123 aniversario”, a foto mostra a 

fachada do local onde está fixada a chefia de polícia de Rivera, que se instalou na 

cidade em 2 de outubro de 1884. 

 Na página 8 da editoria “Internacionales”, têm duas notícias com referentes ao 

Brasil: “Extraditan a Brasil a piloto de uno de los narcotraficantes más buscados” e, 

“Violentos incidentes dejan almenos 13 heridos en Brasil”. 

 

 

Cobertura do Carnaval 

 

O carnaval 2008 teve início em 2 de fevereiro e término no dia 5. Iniciarei a 

minha comparação então, a partir do dia 1º de fevereiro de 2008 no jornal “A Platéia” e 

na “Jornada”. 

Como não consegui obter a edição impressa de “A Platéia” do dia 1º de 

fevereiro, peguei a versão on line. Na capa desta edição, a matéria em destaque com 

foto é: “Alceu Moreira é empossado na presidência da Assembléia Legislativa”. Numa 

estreita coluna à esquerda da matéria central têm duas chamadas com foto: “Esporte” e 

“Carnaval”. Na parte inferior da página, tem mais uma chamada com foto, “Bebidas 
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Alcoólicas”, e do lado direito dessa chamada, tem a publicidade sobre a festa de 

carnaval de um clube de Livramento. Acima, do lado esquerdo do nome do jornal, 

possui uma contagem regressiva institucional para o carnaval e do lado direito, está a 

publicidade da rádio RCC FM. 

 
Como não tenho a versão impressa dessa edição, não vou poder citar as matérias 

relativas à fronteira, ao carnaval e à editoria Espanhol na ordem em que aparecem no 

jornal e, nem o número da página.  

Na editoria Geral, estão as seguintes manchetes a respeito dos assuntos que 

busco: “Está quase tudo pronto no cenário armado para o espetáculo do samba”, a 

matperia contém uma foto das arquibancadas montadas na Avenida João Goulart de 

Livramento, por onde irão passar os desfiles das escolas de samba. Outra matéria, nessa 

mesma editoria, fala a respeito do clima no carnaval, “Previsão é de tempo instável na 

Fronteira neste período de carnaval”. Ainda, na editoria Geral, mais matérias sobre o 

carnaval, com os seguintes títulos: “Cerveja Nova Schin no carnaval de Sant’Ana do 

Livramento”, outra a respeito do carnaval da cidade vizinha contendo foto da cantora da 

banda, “BandaKelly confirma participação no trio elétrico durante o Carnaval de 

Rivera”. 

A editoria Espanhol apresenta as notícias: “Junta Nacional de Salud fue 

instalada”, “Maestros con mejores sueldos en 2008”, “Venta de bebidas alcohólicas a 

menores de edad” e “Las funciones del INAU en Rivera”. 

Na “Jornada” correspondente ao dia 1º de fevereiro, a matéria de mais destaque 

na capa é: “Atílio Paiva a toda obra”, contendo duas fotos do estádio de Rivera. Do lado 

esquerdo da matéria, tem a publicidade de uma agropecuária, duas chamadas, sendo 

que, uma para as notícias nacionais e a outra para as internacionais. Em seguida, tem um 

quadro mostrando a cotação da moeda. Nos dois lados do nome do jornal tem a 
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propaganda de uma ótica e, na parte inferior da capa, tem uma publicidade de outra 

ótica. 

 
Folheando o jornal, na página 3, editoria “Información General”, tem uma 

pequena notícia que fala de Livramento: “Todo dispuesto en Livramento”, contando que 

todos os preparativos para o carnaval da cidade vizinha já estão prontos. 

Na página 4, há uma nota a respeito da expectativa da cidade de Rivera com o 

turismo em virtude do carnaval, “Rivera y Artigas recibirán importante flujo turístico”. 

A página 10, na editoria “Internacionales”, mostra duas notícias sobre o Brasil, 

sendo que, a primeira delas possui foto: “Brasil abre su Carnaval ignorando 

controversias sobre religión o seguridad” e, “Entra en vigor uma nueva ley brasileña”, a 

lei referida é a respeito da venda de bebidas alcoólicas. 

A edição de “A Platéia” do dia 2 de fevereiro, não tive acesso, por não ter mais 

exemplares no arquivo do jornal. Infelizmente, também não foi possível usar a versão 

on line da edição, pois o site, no dia 2 de fevereiro estava com erros. 

Como não tive acesso às edições da “Jornada” dos dias 2, 3, 4 e 5 de fevereiro, 

fico sem mencionar a cobertura do carnaval pelo jornal. Mas volto a relacionar os 

jornais, no dia 6 de fevereiro, que é um dia após o término das festividades do carnaval. 

Em “A Platéia” dos dias 3 e 4 de fevereiro, foram publicadas numa única edição. 

A matéria que ganha destaque na capa é sobre o Carnaval: “Começa mais uma edição 

do Carnaval Internacional”, a manchete é ilustrada por uma grande foto. À esquerda 

dessa matéria, têm duas chamadas: “Grêmio” que contém foto e, “Iemanjá”. Na parte 

inferior da capa tem mais uma chamada: “Segurança Pública”. “E ao lado dela, têm 

duas publicidades, uma sobre o carnaval internacional e a outra, sobre o remate da 

Cabanha São Pedro”. Na superior do lado esquerdo do nome do jornal, tem um anúncio 
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institucional, “Você Repórter ‘A Platéia’” e, do lado direito, tem a publicidade da rádio 

RCC FM. 

 
 

Abrindo o jornal, na página 2, editoria Opinião, o editorial recebe o seguinte 

título: “Oportunidade do Carnaval”. Em seguida, no quadro “A Voz do Leitor”, tem a 

enquete: “Você acredita no Carnaval de Sant’Ana do Livramento?” 

Na página 3, editoria Geral a principal notícia com foto é “Carnaval Solidário. 

Receita de santanense para a obtenção de pleno êxito nos desfiles”. 

Na página 4, editoria Cidade, há apenas uma matéria com duas fotos: “Escolas 

de samba desfilam para a alegria do público e sob o olhar atento dos jurados”. 

Na página 6, na editoria Geral, é mostrada uma matéria, sobre o carnaval, que se 

divide em duas, contendo três fotos no total, relacionadas ao carnaval: “Criatividade, 

agulha e linha a favor da geração de renda” e “Carnaval: uma paixão”. 

Na página 8, a editoria Geral apresenta uma notícia alertando para o carnaval: 

“Dicas preciosas para uma festa tranqüila”. Logo abaixo, tem um quadro com a 

programação do Carnaval Internacional 2008 e do lado direito da página, têm mais dicas 

e informações para não exagerar no consumo de bebidas alcoólicas. 

Na página 14, ainda na editoria Geral, tem a seguinte notícia: “Atendimento é 

alterado em função do carnaval”, que fala sobre o Banrisul, que não estará atendendo 

dois dias em função do feriado. 

Na página 42, inicia a editoria Espanhol contendo três notícias. A maior delas 

que contém foto é sobre o carnaval: “Miles de personas llenaron lãs calles durante el 

desfile”. Do lado direito dessa notícia, tem a seguinte nota: “Tenemos todo para una 

mega fiesta”, falando sobre o trio elétrico que a cidade de Rivera proporcionou no 
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carnaval. No final da página, tem outra notícia: “Câmbios en recorrido de ómnibus em 

el centro de Rivera”. 

Na página 43, editoria Espanhol, a matéria de mais destaque com foto é 

“Comenzó a funcionar el Hospital de los Ojos cirugías en 18 minutos”. Do lado 

esquerdo da matéria tem a notícia: “Nuevo foco de rabia en Rivera”, falando que em 

mais animais foi detectado a raiva e do lado direito da matéria principal, tem uma 

notícia sobre o estado de saúde de um escritor uruguaio, “Mario Benedetti se asiste en 

su casa”. No fim da página, tem outra notícia, mas de caráter econômico: “Más de U$S 

10 millones para microempresas uruguayas”. 

Na página 44, da editoria Espanhol, têm duas matérias apoiadas por foto: “Más 

de 8 hectáres de monte nativo fueron taladas em Platón” e, “Los Coronillas inician gira 

por Uruguay”, que fala sobre um grupo musical uruguaio. 

Na página 45, na editoria Polícia, tem uma notícia com foto relacionada ao 

carnaval: “Polícia Rodoviária fiscaliza a venda de bebidas alcoólicas”. 

Na página seguinte, ainda na editoria Polícia, outra notícia a respeito de 

segurança pública para a folia que possui foto: “Brigada Militar coloca todo o efetivo 

nas ruas para o Carnaval 2008”. 

Como comentei acima, por não ter tido acesso a todas as edições da “Jornada”, 

continuo com as edições dos dias 5 e 6 de fevereiro de 2008, do jornal “A Platéia” que 

foram realizadas juntas. Na capa, a manchete de destaque é: “Caso Angélica: dois 

suspeitos estão presos e outros podem estar envolvidos”, logo abaixo da manchete, tem 

uma grande foto do desfile de carnaval. Na estreita coluna, situada no lado esquerdo da 

capa, tem um comunicado do jornal, avisando que, em função do feriado, esta edição foi 

feita em conjunto, e duas notas, sendo que a última possui foto: “Televisão” e 

“Esporte”. Na parte inferior da capa, tem uma chamada, “Carnaval de Rivera” e, a 

publicidade do Carnaval Internacional. Do lado esquerdo do nome do jornal continua o 

mesmo anúncio institucional da edição anterior: “Você Repórter ‘A Platéia’” e do lado 

direito, está a propaganda da rádio RCC FM. 
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Abrindo o jornal, na página 2, editoria Opinião, o texto do editorial possui o 

seguinte título: “Um carnaval de críticas”. Em seguinda, no quadro “A Voz do Leitor”, 

há a seguinte enquete: “Onde você prefere que seja realizado o carnaval 2009?”.  

Na página 5, editoria Política, tem a seguinte notícia de caráter integrativo da 

fronteira: “Superintendente destaca a participação da sociedade”, que fala sobre o 

interesse da sociedade na reativação do Ramal Ferroviário. A noticia possui uma foto do 

superintendente. 

Na página 6, editoria Geral, tem uma matéria com foto sobre o carnaval, 

“Entidades unidas marcam presença apoiando os desfiles carnavalescos”. 

A página 8, na editoria de nome “Especial”, tem apenas uma matéria ilustrada 

por foto: “Cores, luzes e emoções misturam-se no sambódromo”, que fala sobre o 

crescimento do carnaval de rua em Livramento. 

Nas páginas 9, 10 e 11, da editoria Especial, há apenas fotos dos desfiles de 

carnaval. 

A editoria Sociedade, página 13, possui fotos das rainhas de carnaval de um 

clube da cidade. 

Na página 17, na editoria Geral, na coluna de Duda Pinto, aparecem apenas, 

fotos dos foliões na festa de carnaval. 

Na página seguinte, editoria Brasil/Mundo, existe uma pequena notícia com foto 

sobre a folia em outro país: “Carnaval alemão leva 2 milhões de foliões às ruas”.  

Na página 19, inicia a editoria Espanhol, contendo as seguintes notícias: 

“Billetes de $ 5 y 10 no valen más”, mostrando uma foto da sucursal Rivera do Banco 

República. Do lado direito da matéria, tem a notícia apoiada por foto: “Más protestas 

contra Botnia en el Río”. Abaixo, mais uma notícia: “Aumenta a 49 la cantidad de 

personas muertas en el tránsito”. Do lado esquerdo, da mesma notícia têm três notas: 
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“Tabaré Viera y su candidatura”, “Nin Novoa y su voluntad de no ser canditato” e 

“Prestamos hipotecários del BROU”. 

Na página 20 da editoria Espanhol, tem uma notícia sobre o carnaval: “De nuevo 

el Trio Electrico es la atracción principal del carnaval”. Essa matéria possui seis fotos 

do carnaval, que são contextualizadas em pequenos blocos de textos que contam sobre a 

folia. 

A página 21, da mesma editoria, segue o mesmo estilo da anterior, tendo o título 

da matéria: “Cuaró postuló el candombe como ritmo del carnavalen la Frontera”. A 

matéria contém quatro fotos do carnaval internacional. 

Na “Jornada” do dia 6 de fevereiro de 2008, a notícia de destaque da capa com 

duas fotos foi: “Carnaval: Brillante debut”. Abaixo da notícia tem outra notícia com 

foto: “Edmundo Câmara pasa a Tacuarembó”. Na coluna do lado esquerdo da capa, tem 

a publicidade da agropecuária, chamadas para notícias nacionais e internacionais e um 

quadro com a cotação da moeda. Na parte infeior da capa, tem a propaganda de uma 

empresa de transportes uruguaia. Na parte superior, nos dois lados do nome do jornal, 

tem a propaganda de uma ótica. 

 
Folheando o jornal, na página 3, na editoria “Información General”, tem uma 

notícia referente ao Brasil: “Ómnibus brasileños circulan por 33 Orientales”. 

Na página 5, há uma nota que se refere à parada de funcionamento da Mesa de 

Indústria animal em função do feriado de carnaval: “Después del Carnaval, Sindicato 

del MGAP retoma medidas”. 

Na página 10, editoria “Internacionales” são mostradas duas matérias a respeito 

do Brasil: a primeira sobre política, “La oposición brasileña sospecha desvio de 

fondos”e a segunda sobre o carnaval: “‘Vai-vai’, Campeona de Carnaval en San Pablo”. 
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A edição de “A Platéia” do dia 7 de fevereiro, de 2008 possui uma grande foto 

montada sobre o carnaval que ocupa quase toda a capa: “Os Acadêmicos, campeão 

2008”. Abaixo da foto, tem duas chamadas: “Liquida Tchê abre hoje com shows e 

prêmios” e, “Esporte” que vem com foto. Do lado esquerdo do nome do jornal na parte 

superior da página, está o anúncio institucional: “Você Repórter ‘A Platéia’” e do lado 

direito, está a propaganda da rádio RCC FM. 

 
 

Abrindo o jornal, na página 2, editoria Opinião, o nome do texto do editorial é 

“O dinheiro para a folia”, referindo-se ao carnaval. 

Na página 3, editoria Cidade, têm duas notícias sobre o carnaval contendo foto: 

“Sociedade Recreativa Os Acadêmicos é a campeã” e, Carnaval positivo marca 

Sant’Ana do Livramento”. 

Na página 4, editoria Política é ilustrada com fotos de autoridades municipais no 

carnaval e por um pequeno texto: “Autoridades e lideranças prestigiam o camarote 

oficial”. 

A página 6, editoria Geral, possui uma única matéria sobre o carnaval ilustrada 

com sete fotos: “Escolas deixam o local de apuração prometendo melhorias para o 

próximo ano”. 

Na página 10 da editoria Geral, a coluna de Duda Pinto, faz referência ao 

carnaval santanense. 

Na página seguinte, ainda editoria Geral, a principal matéria com foto é: 

“Campanha Liquida Tchê inicia hoje com shows e premiações no parque”. A campanha 

envolve as cidades de Livramento e Rivera. Abaixo dela, tem outra notícia com foto que 

fala a respeito de fronteira: “Limite da área de fronteira está na pauta da marcha de 

prefeitos”. 
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Na página 18 do jornal, inicia a editoria Espanhol contendo três matérias sobre o 

carnaval, a primeira delas com foto é: “Consultor de la ONU estudia ‘el tour carnaval 

Rivera-Artigas”. A segunda notícia é: “Dos sorpresas em el desfile de Sarandí” e, a 

última, “Un carnaval bien organizado”. Na parte inferior da página, no canto direito, 

tem a seguinte nota: “Como siempre los negros de Cuareím 1080”. 

Na página seguinte da editoria Espanhol, o assunto tratado continua sendo 

carnaval: “Tabaré Viera propone construir Trío Eléctrico en Rivera para que sean dos”, 

essa notícia contém duas fotos, uma do trio elétrico e a outra do intendente de Rivera. 

As outras notícias são: “La veta de bebidas alcohólicas en carnaval” e, “El carnaval en 

los barrios de Rivera está recibiendo el apoyo de los vecinos”. Tem também uma nota: 

“Cierre los desfiles del carnaval 2008”. 

A página 20, da editoria Espanhol, possui duas notícias sendo que a primeira 

contém foto: “San José y Artigas patearon tablero, no hay acuerdo de patentes” e a 

segunda: “Ministerio de Ganadería estudia compra de carne a Brasil para frenar suba 

interna”. 

Na página 22, editoria Polícia, mais uma matéria a respeito do carnaval: 

“Tranqüilidade marca feriado de carnaval de Livramento”. A matéria contém uma foto 

de policiais na festa de rua do carnaval garantindo segurança. 

Na edição da “Jornada” do dia 7 de fevereiro, de 2008, a matéria com foto de 

destaque na capa do jornal é: “Obra avanza a buen ritmo”, falando sobre as obras no 

estádio Atílio Paiva de Rivera. Abaixo da matéria, tem um pequeno quadro “Problema 

de Patentes” e a notícia com foto: “Riverenses em el Festival de Durazno”. Na coluna 

do lado esquerdo da capa, tem a propaganda de uma agropecuária, seguida pelas 

chamadas para notícias nacionais e internacionais e um quadro que mostra a cotação da 

moeda. Na parte inferior da capa, tem a publicidade de um free shop e na parte superior, 

nos dois lados do nome do jornal, está a propaganda de uma ótica. 
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Folheando o jornal, na página 3, na editoria “Información General”, estão as 

notícias: “Comenzar a trabajar”, contendo foto dos organizadores do carnaval 

internacional, já se preocupando com o do próximo ano e, “Carnavales eran los de 

antes”, que é um texto que faz uma reflexão entre os carnavais mais antigos e os atuais. 

Na página 4, na editoria “Policiales”, tem uma matéria sobre a fronteira: “Outra 

ejecución em la frontera”, que fala sobre um homem que foi assassinado. 

A página 8, editoria “Internacionales”, contém uma notícia sobre o carnaval 

brasileiro, “Beija Flor campeón de Carnaval de Brasil”, outra notícia sobre enchentes 

que resultam em mortes no Rio de Janeiro: “Deslizamientos de lodo matan 9 personas 

en Rio e também mais uma notícia sobre a lei brasileira a respeito da venda de bebidas 

alcoólicas: “Anulan 12 decisiones judiciales contra ley brasileña”. 

 

 

4.7. Análise das duas estratégias 

 

 Ao analisar as estratégias dos dois jornais, por meio das minhas observações 

quanto ao planejamento gráfico, à capa, às páginas internas, aos níveis de inserção de 

Informação Internacional e à cobertura de cada um dos jornais a respeito das datas de 

Natal, aniversário de Livramento, aniversário de Rivera e carnaval, destaco o que segue: 

 O jornal “A Platéia”, tem o seu planejamento gráfico mais pensado e melhor 

construído do que a “Jornada”. O planejamento gráfico de “A Platéia” foi feito por um 

funcionário do jornal Zero Hora. Mesmo obedecendo sempre a mesma estrutura, o 

jornal chama a atenção do leitor.  

 Observando as capas do jornal “A Platéia”, pude perceber que, na maioria das 

edições, há uma manchete mais chamativa que as outras e logo abaixo uma grande foto, 
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podendo ser correspondente à manchete ou a outra notícia considerada importante no 

jornal. Sempre do lado esquerdo da grande manchete e da foto, tem uma estreita coluna 

que contém chamadas para o jornal. Na parte inferior da capa, geralmente, se encontra 

mais uma chamada e alguma publicidade. Em todas as edições analisadas, na parte 

superior da capa, do lado direito do nome do jornal tem a propaganda da rádio 

pertencente aos mesmos proprietários do jornal. E, do lado esquerdo do nome, o espaço 

varia, sendo ocupado por publicidades, anúncios institucionais, contagem regressiva 

para algum evento e foto de algum colunista da edição do dia. 

 “A Platéia” possui um slogan que é colocado em uma linha estreita, acima do 

nome do jornal: “O Jornal de maior circulação e credibilidade da Fronteira”. 

 “Jornada” é um jornal mais simples que “A Platéia” e sem muitos recursos. 

Acredito que o fato de não ter uma redação bem estruturada, reflita claramente nas 

páginas do jornal. Segundo a proprietária do jornal, Irene Neiva, o jornal é montado 

como é possível. Os jornalistas mandam as matérias por e-mail e ela e seu filho 

escolhem qual notícia vai receber destaque na capa. 

 A capa da “Jornada” é, na maioria das vezes, bem previsível. Sempre na parte 

superior, nos lados do nome do jornal está a mesma publicidade de uma ótica. A matéria 

de destaque com foto na capa são sempre notícias locais de Rivera, salvo raras 

exceções. Abaixo da matéria destacada, tem alguma notícia menor ou alguma série 

cultural, como houve nos períodos analisados: uma notícia sobre os pintores riverenses 

e outra resgatando o patrimônio histórico da cidade. Do lado esquerdo da capa, possui 

uma coluna em que primeiro tem a propaganda de uma mesma agropecuária que 

aparece em todos os dias analisados, logo abaixo uma chamada para notícias nacionais e 

outra para internacionais, seguida sempre do quadro que mostra a cotação das moedas: o 

dólar, o real e o peso uruguaio. Abaixo de tudo há um espaço dedicado para 

publicidades, onde na grande parte dos jornais, este espaço é destinado para um colégio 

de Rivera. Na capa da “Jornada” em todos os períodos analisados, são as mesmas 

publicidades que aparecem, mudando apenas algumas vezes o espaço na parte inferior 

do jornal. 

Nas páginas internas do jornal “A Platéia” existe harmonia na distribuição das 

matérias. Em geral, possuem cinco colunas e o jornal num todo é dividido por editorias. 

A maioria das matérias possui fotos e/ou quadros, que contribuem para despertar maior 

interesse no leitor. A capa sempre é impressa colorida e as páginas internas, em preto e 

branco. As editorias mais freqüentes no jornal são: Opinião, Cidade, Geral, Política, 
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Estado, Brasil/Mundo, Sociedade, Diversão, Lazer, Espanhol, Polícia e Esporte. Nos 

finais de semana possui os cadernos: “A Platéia, Magazine TV”, Variedades, o Jornal da 

Semana e Classificados.  

Os colunistas variam de acordo com o dia da semana, exceto Duda Pinto que 

tem sua coluna diariamente. Os demais colunistas possuem seus textos publicados, uma 

vez na semana ou mais esporadicamente. Os atuais colunistas do jornal são: Germano 

Rigotto, Afonso Motta, Renato Marsíglia, Gino Zamberlan, Nelmo Oliveira, Rogério 

Mendelski, Políbio Braga, Henrique Bacchio, Luís Augusto Lara, Paulo Coelho, Adão 

Villaverde, Duda Pinto, Dagberto Reis, Kenny Braga e Celito De Grandi.  

“A Platéia” reserva grandes espaços para a publicidade, dedicando muitas vezes 

páginas inteiras do jornal para elas. A maioria das páginas do jornal possui 

publicidades. Grande parte dos anunciantes de “A Platéia” é de Livramento.  

Quanto às páginas internas da “Jornada”, elas também são estruturadas em cinco 

colunas. As notícias são distribuídas pelas seguintes editorias: “Información General”, 

“Policiales”, “Nacionales”, “Agropecuária”, “Internacionales”, “Judiciales”, 

“Classificados” e “Esportes”. 

O jornal possui poucas imagens, a maioria das notícias não contém fotos e, 

raramente, possuem quadros explicativos. O jornal todo é impresso em preto e branco, 

os únicos detalhes coloridos no jornal é o fundo do quadro onde vai o nome do jornal na 

capa e o fundo da publicidade que fica na parte inferior da capa.. 

O jornal não possui colunistas. Com relação às publicidades, elas aparecem em 

quase todas as páginas do jornal, variando de tamanho. Em quase todas as edições tem 

um espaço de aproximadamente duas páginas reservado para os classificados. 

O nível de inserção de informação internacional no jornal “A Platéia” é alto, 

pois o jornal possui aproximadamente três páginas diárias com notícias da cidade e do 

país vizinho, sem falar das notícias a nível mundial. Não é apenas nas páginas da 

editoria Espanhol, que se fala em fronteira, Rivera e Uruguai. Nas demais editorias é 

comum encontrar acontecimentos do país vizinho. 

Na “Jornada”, o nível de inserção é menor, mas mesmo assim é diário. Mesmo 

não tendo interesse em pautar Livramento e querer se dedicar em transmitir informações 

locais de Rivera, por ser um jornal localizado numa cidade com fronteira aberta, é 

notável a impossibilidade de não se referir ao país vizinho e de absorver um pouco do 

cotidiano do outro. 
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As notícias sobre a cidade de Livramento geralmente aparecem na editoria 

“Información General” e as sobre o Brasil, na editoria “Internacionales”, que trata 

principalmente, dos acontecimentos do Rio de Janeiro e São Paulo.  

Comprovei em minhas observações e entrevistas que o uruguaio tem o costume 

de ler e prestar atenção nas notícias nacionais do Brasil e nem tanto nas locais de 

Livramento. Segundo Nestor Chaves, responsável pelo encarte em espanhol de “A 

Platéia” e, Ariel Pereira, um dos proprietários do Canal 10 de Rivera, isso se deve ao 

fato, de que quando surgiu a televisão colorida, apareceu primeiramente no Brasil e 

demorou a chegar até o Uruguai. Então os uruguaios compravam o aparelho de televisão 

em Livramento e só podiam assistir as informações do Brasil. Como na época, não tinha 

emissoras locais, o uruguaio se habituou em adquirir informações a nível nacional do 

Brasil. Ainda hoje, na casa de uruguaios se tem o costume de assistir o Jornal Nacional 

diariamente. Mesmo depois do aparecimento de aparelhos televisivos coloridos em 

Rivera, os uruguaios continuaram comprando no Brasil por ter um preço mais acessível 

e, esta situação já estimulava o contrabando. Nos aparelhos uruguaios, havia um 

acessório que era colocado junto à antena do televisor, para possibilitar a sintonia dos 

programas do lado brasileiro. Mas nos aparelhos brasileiros, não existia esta 

possibilidade, o que restringia ainda mais as pessoas que compravam sua televisão no 

Brasil, a obterem somente as informações que o Brasil transmitia.  

Com relação à análise comparativa das edições de “A Platéia” e da “Jornada” 

correspondentes à semana do Natal, ao aniversário de Livramento e Rivera e ao 

carnaval, destaco o que segue: 

No período do Natal pude observar, que o jornal brasileiro se propôs a pautar as 

várias campanhas solidárias que existiram, os eventos artísticos, os acontecimentos 

internacionais e os de integração em função da data natalina. 

O evento natalino mais pautado pelos dois jornais foi a Noite Mágica que é 

tradicional em Rivera, mas que desta vez, em Livramento também se realizou. A Noite 

Mágica é um acontecimento comercial, em que os produtos dos free shops e das demais 

lojas são vendidos à população com grandes descontos. A lotação nas ruas de Rivera, 

principalmente, foi o fato mais marcante.  Entre os dois jornais analisados, foram sete 

notícias sobre a Noite Mágica. Sendo seis de “A Platéia”, maioria localizada na editoria 

Espanhola e uma da “Jornada”. 
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As notícias foram expostas em diferentes editorias, falando sobre a Noite 

Mágica de Rivera e a estréia do evento em Livramento também. Porém, todas elas 

abordavam, principalmente, o número de pessoas presente. 

Nestor Chaves que faz o encarte em espanhol da “A Platéia”, conta: “O que 

todos iriam comentar sobre a Noite Mágica, era a quantidade de gente. Pensando nisso, 

percebi que havia um menino de aproximadamente 3 anos que estava na fila com a mãe 

dele esperando  para ir comprar, e ele fugiu de sua mãe com a mamadeira, e eu fiz a 

matéria a partir disso, com a fotografia do menino. E assim consegui dar um toque 

diferente na matéria”. Matéria essa que foi publicada na edição do dia 20 de dezembro 

na página 17, sendo a única notícia sobre o evento que não se deteve apenas em 

expectativas de vendas e no número da população presente. 

 Numa comparação entre os dois meios de comunicação no período do Natal, o 

número de matérias natalinas é muito superior em “A Platéia”, que pautou não somente 

as campanhas e os acontecimentos em Livramento, mas também na cidade de Rivera. A 

“Jornada” mencionou o Natal em Livramento e em Rivera também, mas foram poucas 

as matérias que pautaram a data do Natal em si. Foi surpresa para mim, ver no período 

natalino um número maior de matérias referindo-se aos acontecimentos ruins do Brasil 

como mortes, drogas, tráfico, que notícias falando do Natal de Livramento, sua cidade 

vizinha. Em contraste, nas edições de “A Platéia” neste período, grande parte do encarte 

e das demais páginas do jornal foram escritas focadas na época de Natal. 

Considero importante mencionar aqui o enfoque que cada jornal deu do país 

vizinho nas edições da semana do Natal. Acredito que pelo fato citado acima, ou seja, 

uruguaio ter se habituado a obter informações nacionais do Brasil, não justifica ter 

matérias mais ‘ruins’ do que boas na época do Natal nas páginas da “Jornada”.  

Já no jornal de Livramento observei claramente o quanto os releases alimentam 

o jornal. Acredito que num jornal de uma cidade maior, não iriam pautar todas as 

campanhas beneficentes de Natal que ocorreram na cidade. 

Como escolhi a semana natalina em função de que nesta época havia mais 

integração entre os dois países, não errei na hipótese. Mesmo que 

desproporcionalmente, se compararmos a cobertura dos dois, ambos cobriram o Natal 

da cidade vizinha. 

Além da cobertura dos jornais, na época do Natal, me encontrava na fronteira e 

pude perceber que, no Parque Internacional, havia um evento de integração das duas 

cidades em função do Natal. Mesmo com horários alternados e com a programação 
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dividida entre as duas cidades, via-se uma participação conjunta desde a distribuição do 

material que compunha o evento no parque: no lado brasileiro do parque estava à casa 

do Papai Noel, e no lado uruguaio, o palco para as apresentações. Isso deixou 

visivelmente a integração presente na fronteira. 

 

 
FIGURA 19 – Parque Internacional arrumado para as festividades do Natal 

  

 No dia do Natal, “A Platéia” reuniu as edições dos dias 24, 25 e 26. Na sua capa, 

o grande destaque foi o Natal, assim como na maioria das páginas internas, as 

festividades e mensagens natalinas, tanto do lado brasileiro como do lado uruguaio da 

fronteira, foram o foco de quase todas as editorias. Na edição da “Jornada” do dia 26 de 

dezembro, pois infelizmente não tive acesso as dos dias 24 e 25, na edição do dia 26, 

tem uma mensagem de Natal na parte inferior da capa. Dentro do jornal, as notícias a 

respeito do Brasil foram três, que para comprovar o que disse acima, contém um 

enfoque negativo: “Incendio em Hospital de Clinicas em San Pablo”, “Navidad: 134 

muertos em accidentes de tránsito” e “Protestas simultaneas de presos em San Pablo”. 

 No período do aniversário da cidade de Sant’Ana do Livramento, mais uma vez 

se comprova a boa vizinhança e a integração na fronteira, pois ambos os jornais pautam 

o aniversário da cidade brasileira. Porém, como já era de se esperar o jornal “A Platéia” 

fez uma cobertura maior. Durante toda a semana de Sant’Ana, teve várias 

comemorações em função da data. “Sant’Ana inicia su semana” foi o título da matéria 

de capa, da “Jornada” do dia 28 de julho, de 2007 e no dia 30 de julho, também tem 

uma matéria no jornal felicitando Livramento pelos seus 184 anos. 
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 Em “A Platéia” foi realizado um encarte sobre o aniversário da cidade. Contendo 

um resgate histórico, homenagens e informações sobre Livramento ao longo de seus 

184 anos. 

 Se comparado à data do aniversário de Rivera, claramente se percebe que o dia 

de Livramento é muito mais comemorado. São vários eventos que se realizam em 

função da data de aniversário durante toda a semana. Já em Rivera, não existe este 

costume de comemorar o aniversário da cidade, tanto é que, dia 1º de outubro, data da 

criação do departamento de Rivera, tem uma menção no encarte em Espanhol de “A 

Platéia” e tem uma matéria de capa sobre um evento em comemoração aos 123 anos do 

departamento de Rivera, e outra notícia dentro do jornal referindo-se a esta data. 

 Perguntei ao responsável pelo encarte em espanhol de “A Platéia” a razão pela 

qual não se tem uma grande reportagem sobre a cidade vizinha no dia de seu 

aniversário, e ele disse que poucas pessoas sabem o dia do aniversário da cidade e que 

muitas vezes passa até despercebido, porque os uruguaios de lá não tem o mesmo 

costume como em Livramento de comemorar essa data. O mesmo foi confirmado por 

Ariel Pereira, proprietário do Canal 10 e Irene Neiva, proprietária da “Jornada”. 

 Considero importante mencionar, que esperava uma maior cobertura sobre o 

aniversário de Rivera por parte da “Jornada”, pois se dedicam a transmitir acima de tudo 

as informações de Rivera. Mas por outro lado, conhecendo já a estrutura e o estilo do 

jornal, acredito que duas matérias sobre um só tema, no mesmo dia, é algo bem 

relevante e destacado.  

 Por mais unidas que sejam as duas cidades, é importante ressaltar que são países 

diferentes com diferentes hábitos culturais. Considero essa, uma explicação para tantos 

contrastes na comemoração do aniversário das cidades. Percebo que o Uruguai, 

diferente do Brasil, não tem a mídia como um quarto poder, e, sim, como uma maneira 

de apenas passar informações. Na agenda de pautas do Uruguai, percebi que em sua 

maioria, não há grandes espaços dedicados à sociedade, ou que dê visibilidade a 

alguém, ao contrário do jornal brasileiro, que todos os dias têm uma editoria, contendo 

fotos dos leitores e eventos sociais da cidade. 

 No período correspondente ao Carnaval, a fronteira toda se volta para a folia. 

Em “A Platéia” há publicidades de clubes para as festas, matérias sobre o carnaval local 

e internacional e até mesmo sobre o clima neste período, freqüentemente. Até contagem 

regressiva para o dia da festa teve. Na “Jornada” as notícias sobre a festa também foram 
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constantes, e apesar de ter poucas edições do jornal para análise nesta época, percebi 

que houve uma cobertura maior sobre Livramento que nos outros períodos escolhidos. 

 Neste período houve um acontecimento que unificou literalmente a fronteira: o 

carnaval internacional. Enquanto Sant’Ana do Livramento organizava os desfiles das 

escolas de samba, Rivera promovia show com trio elétrico para animar ainda mais o 

carnaval de rua da fronteira. 

Ambos os jornais, pautaram não só suas festas, como as da cidade vizinha. Algo 

que caracteriza o carnaval da fronteira é que cada clube possui uma rainha e uma corte, 

que durante os dias de folia visitam outros clubes da fronteira, integrando assim todas as 

festas de carnaval de Livramento e Rivera. 

Comparando com as outras épocas escolhidas, elejo o carnaval como o período 

mais pautado positivamente por ambos os jornais, falando da união das duas cidades, 

das festas e comemorações, das novidades e das prevenções nesse período. 

 Na “Jornada” o carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo também foi notícia 

além do da fronteira. Já Livramento se deteve mais em falar sobre a escola de samba 

vencedora, as festividades da fronteira e as expectativas e avaliações do carnaval 2008. 

 De uma maneira Geral, percebe-se, claramente, que os jornais têm formas 

distintas de abordar a notícia e diferentes critérios de seleção. “A Platéia” busca 

priorizar os assuntos locais da fronteira, a “Jornada”, os locais de Rivera.  

 “A Platéia” busca o crescimento do jornal, preocupa-se em manter uma boa 

estrutura de redação e pautar todos os acontecimentos de Livramento e Rivera. Já a 

“Jornada”, busca o local de Rivera, mas mesmo assim nesses exemplos vivos de 

integração na fronteira como foram os períodos do Natal, aniversários dos jornais e 

carnaval, ambos os jornais fizeram algum tipo de cobertura sobre os temas, mesmo que 

com abordagens diferentes e visões distintas de falar sobre o que acontece no país 

vizinho. 
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5.CONCLUSÃO 

 

Com a presente pesquisa, se conclui que a forma de atuação do jornalismo nas 

cidades de fronteira estudadas é distinta. Livramento pauta mais Rivera do que a cidade 

uruguaia pauta a brasileira.  

Com as entrevistas e observações foi percebido que o uruguaio possui o hábito 

de escutar rádio e assistir televisão do que ler um jornal.  

            Na comparação dos dois jornais, é bem visível que “A Platéia” possui mais 

recursos e vontade de crescer na fronteira e a “Jornada” vai sobrevivendo como pode, 

sem grandes ambições.  

            Em “A Platéia”, os critérios para selecionar que notícias vão para o jornal, não 

são muito debatidos, pois pelo fato de ser um jornal diário numa cidade pequena, todos 

os releases enviados à redação, viram notícia. Uma grande diferença entre os dois 

veículos de comunicação é o espaço reservado para a sociedade, enquanto em “A 

Platéia” possui uma editoria diária com fotos de festas e eventos da cidade, na 

“Jornada” esse tipo de assunto não é tratado. 

            Percebo que os assuntos fronteiriços poderiam ser melhores explorados por 

ambos os jornais e que a falta de pessoas qualificadas para o trabalho jornalístico, na 

fronteira, seja o principal motivo de não notar a variedade de pautas que uma cidade 

fronteiriça possui. 

 O jornal uruguaio costuma informar seus leitores dos assuntos mais vastos do 

Brasil, correspondentes à Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, principalmente, ao invés 

de cobrir a cidade brasileira vizinha. Conforme o pesquisado, isso se deve ao hábito 

criado por eles no começo da televisão, de procurar notícias nacionais do Brasil e não 

locais de Livramento. 

 Já, o jornal brasileiro se preocupa com o local, o que está próximo, ou seja, com 

o que acontece em Rivera também. Ele quer pautar a fronteira e o que ocorre em cada 

cidade. 

 O jornal “A Platéia” dispõe de mais recursos para realizar seu trabalho. Possui 

um carro que fica à disposição do jornal e também está localizado num lugar central, 

ideal para a cobertura da fronteira. Já a “Jornada” não possui carro e se localiza mais 

afastada de Livramento e do centro de Rivera. 

            Mas de certa forma, os dois jornais contribuem para o aprimoramento das 

relações humanas, culturais e lingüísticas desta fronteira. Pois, ambos mostram o dia-a-



 100

dia de uma cidade fronteiriça, dos acontecimentos da região, do país vizinho e a relação 

dele consigo. Isso é um processo de aculturação, em que um convivendo com o outro 

acaba contraindo hábitos, tradições, expressões idiomáticas e, até mesmo, um pouco da 

identidade do outro. 

 As experiências de jornalismo que cada um dos jornais possui com a rotina que 

levam, são válidas, pois mesmo que muitas vezes tirem notícias da internet e de releases 

enviados ao jornal, ambos possuem um contato com o que é local da fronteira que não 

tem como deixar de pautar ou não se envolver. 

 O perfil dos jornalistas da “A Platéia” é de pessoas jovens, em sua maioria, mas 

sem formação acadêmica, com exceção de dois. Todos participam das reuniões, mas 

poucos dão opinião na mesma. Acredito que por falta de formação, não enxergam tudo 

o que pode gerar notícia e realizar um trabalho mais elaborado. Mas todos tem empenho 

no trabalho que fazem. 

 Os jornalistas da “Jornada”, não participam de reuniões e não podem expressar 

muito sua opinião sobre o que pode virar notícia. Os jornalistas que conversei, que 

trabalham ou que já trabalharam lá, possuem uma formação em Ciências da 

Comunicação em Montevidéu.  

Os jornais possuem formas diferentes de abordar os temas, “A Platéia” faz um 

uso maior de fotos e procura pautar o maior número de assuntos possíveis no dia. Tem 

uma forma simples de tratar os temas sem muitos floreios nas palavras e nem 

preocupação de deixar o texto o mais atraente. Mas sim, possibilitar compreensão de 

todas as pessoas que lêem. A “Jornada” traz poucas fotos em suas páginas, e também 

aborda as notícias de uma forma simples que permite um bom entendimento do que se 

lê tanto por parte de brasileiros quanto de uruguaios. Mesmo os proprietários dizendo 

que o jornal possibilita uma leitura mais densa e aprofundada das notícias, não foi o que 

se percebeu. Foi visto que jornal apresenta muitas notas, sendo todas elas curtas e pouco 

detalhadas. 

O que contribuiria para as coberturas jornalísticas de fronteira ser maiores e mais 

atrativas, que os jornalistas das duas cidades, procurassem ter um olhar diferenciado 

sobre a fronteira, deixando de pensar que tudo o que acontece ali é comum, é cotidiano, 

é o que sempre teve e, sim, ver que a fronteira onde trabalham é única, e possui várias 

curiosidades e especificidades que são ricas em informação, que quando abordadas de 

uma forma especial torna a fronteira atrativa para os nativos de lá e pra quem é de fora. 
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            Com esse trabalho foi percebido que estudar comunicação na fronteira é 

estimulante, pois, com tantas diferenças, limites e pátrias, a integração entre os povos 

fronteiriços é uma fonte inesgotável de pautas para um jornalista, que pode explorar 

diversos aspectos da relação espontânea que existe numa fronteira aberta sem nenhuma 

restrição de mobilidade. 

 Pesquisar sobre fronteira além de ter sido prazeroso, acrescentou muito para a 

minha formação, pois este tema exige um maior conhecimento de questões culturais e 

sociais que a fronteira traz na sua essência. 

            Estudar sobre comunicação em cidades fronteiriças é sempre relevante, pois 

construímos um conhecimento amplo sobre relações internacionais e as ligações 

estabelecidas entre dois países. Falar de comunicação em cidades fronteiriças remete a 

mais que uma abordagem jornalística, pois abrangem aspectos culturais, políticos, 

urbanísticos, históricos e geográficos. 
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