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RESUMO 

 

O presente estudo, desenvolvido como Trabalho Final de Graduação, teve por objetivo a 

aplicação de técnicas de reportagem – em especial, procedimentos de apuração jornalística – 

visando a resgatar registros documentais e orais que permitam a construção de um relato 

histórico do Jornal A Palavra, de São Sepé. Com 60 anos de existência, esse veículo de 

comunicação é um importante instrumento no registro do cotidiano do município, tendo 

superado vários períodos de dificuldades. No regime ditatorial, as notícias consideradas 

subversivas eram censuradas, sendo substituídas, nas páginas, por poesias e receitas de bolos, 

a exemplo do que ocorria na imprensa nacional; e os profissionais ligados ao jornal temiam 

represálias. Em outros tempos, com o advento da liberdade de expressão e a fundação de 

outros jornais, os desafios passaram a ser de ordem econômica, com o surgimento de outras 

mídias, estabelecendo concorrência e ampliando os obstáculos para a manutenção de um 

jornal de interior financeiramente viável. Pretende-se a constituição de um amplo conjunto de 

informações, recorrendo-se, para isso, a pesquisa bibliográfica e estratégias de história oral. 

Como subsídios teóricos básicos, podem ser relacionados autores como LAGE, N. e 

AMARAL, L.  

 

Palavras chave: Apuração. Reportagem. Pauta. Jornal A Palavra. História oral. 

 

ABSTRACT 

 

This study was designed as a graduation project, that aimed the implementing  of reporting 

techniques, - in particular procedures for journalistic investigate - in order to retrieve 

documents and oral records to allow the construction of a historical account of the newspaper 

called A Palavra, from São Sepé. With 60 years of existence, this communication vehicle is 

an important tool in the daily record of its city, and it have overcome several periods of 

difficulties. In the dictatorial regime, news considerer subversives were censored and replaced 

by poetry and recipes for cakes, as has occurred in the national press and professionals 

working in the newspaper they feared reprisals. At other times, with the advent of freedom of 

expression and the foundation of other newspapers, the challenges have become the economic 

order, with the emergence of other media, establishing competition and increasing the 

obstacles to maintaining a financially viable newspaper in a small city of the state. The aim is 

the establishment of a broad range of information making up for that the literature search 

strategies and oral history. As a basic theoretical elements, can be related authors as Lage and 

Amaral. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nos dias de hoje, os jornais e rádios são os principais meios de comunicação das 

pequenas cidades do interior. Em 21 de janeiro de 1950, José Garibaldi Simões (Bidico), 

juntamente com Afif Jorge Simões Filho, Adail Moreira da Cunha e Antão Pires de Macedo 

fundaram o jornal mais antigo em atividade de São Sepé. Atravessando acontecimentos como 

a ditadura militar, os arquivos, ainda preservados como relíquia na atual sede, guardam mais 

do que folhas amareladas bordadas de fontes tipográficas montadas às pressas para garantir o 

furo do dia seguinte – guardam a história de São Sepé. 

Além textos de seus principais redatores, a primeira edição contava com artigos sobre 

o caráter antropológico do termo "palavra", artigos sobre veterinária, a passagem do então 

deputado federal Glicério Alves, um excerto sobre tuberculose assinado pelo doutor Inocêncio 

Pires, conhecido médico de São Sepé, entre outros. Os anos foram passando, assim como 

diferentes direções e formatações do jornal, que se manteve graças à necessidade de noticiar 

os principais fatos que envolvessem São Sepé e os seus filhos, numa visão clara e verdadeira 

dos acontecimentos ao longo dos seus 60 anos. 

Os desafios que os fundadores encontraram na criação do periódico eram mostrar suas 

opiniões numa época marcada pelo medo de se expressar. Manter um jornal, em uma cidade 

do interior do Rio Grande do Sul é uma tarefa bastante complicada. Publicar o periódico 

durante 60 anos ininterruptos, passando por todas as dificuldades que o jornalismo impresso 

sofre, como a falta de publicidade, de credibilidade e a concorrência dos grandes jornais do 

estado, é um feito excepcional. Além disso, quase a metade de sua existência foi no regime 

militar, onde era comum os fiscais do governo censurar várias matérias que seriam rodadas e 

algumas vezes entregarem os escritores, que eram submetidos a torturas. 

Resgatar a história de um impresso é uma forma de registrar e ressaltar toda a sua 

importância perante a sociedade. O Jornal A Palavra, desde seu principio, preocupou-se em 

focalizar os seus leitores com assuntos locais e regionais. E, apesar da concorrência de 

grandes empresas estaduais, estar em atividade há 60 anos é um fato muito relevante. 

 Com o fim da liberdade de expressão, veio a concorrência de mais mídias, na cidade e 

na região, pois não conseguiam se manter financeiramente. Pois, administrar um jornal de 

interior, com os custos que existem, além do pouco interesse dos empresários divulgarem seus 

produtos, não é uma tarefa fácil. 



 

 A força de vontade e a perseverança de todos os colaboradores que já serviram ao 

Jornal A Palavra serviram de motivação para que este trabalho fosse elaborado. A história do 

jornal pesquisado mostra que, além de força de vontade, o jornalismo necessita de leitores e 

anunciantes que acreditem no poder dos meios de comunicação.  

 O objetivo deste trabalho é mostrar o cotidiano do jornalismo de interior, focalizando 

todos os caminhos tomados para que o leitor tenha em sua casa notícias regionais. Mostrando 

desde as dificuldades até facilidades de praticar jornalismo em uma empresa de pequeno 

porte. Neste caso, o estudo tomou de base o dia a dia do Jornal A Palavra. 

 O trabalho, primeiramente, traz o que serviu de subsídios teóricos para que fosse 

relatada a história do jornal, mostrando fundamentos jornalísticos como pauta, apuração, 

reportagem, entrevista, entre outros. Também explica os fundamentos da História Oral, uma 

das metodologias usadas para que fosse possível contar os 60 anos do Jornal A Palavra.   

 Além de transformar todas as informações apuradas em uma grande reportagem, 

também são mostrados, através do Diário de Campo, todos os passos tomados para que fosse 

registrado pela primeira vez a história deste velho noticioso. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. REFERÊNCIAS TEÓRICAS 

2.1 – FUNDAMENTOS JORNALÍSTICOS 

Pauta serve para orientar o repórter. Nela, o repórter se guia com quem falar, aonde 

falar e que assunto tratar.  A pauta não precisa ser necessariamente escrita, muitos jornalistas, 

principalmente os mais experientes, programam o que será abordado automaticamente. 

Nos grandes jornais, a pauta é elaborada por editores. Antes existia um cargo 

especifico para quem elabora essa tarefa, os pauteiros. Nos jornais de interior, a pauta é 

normalmente feita pelo próprio repórter. Os poucos recursos não permitem que haja esse 

cargo, no de caso editor.  

Na maioria das vezes, a pauta contém bastantes detalhes que somente com o auxilio 

dela, o repórter conseguirá formatar a reportagem. Porém ela pode ser alterada, repórter pode 

modificar abordagens, sugerir outros entrevistados e até mudar completamente o rumo da 

reportagem que irá produzir levando em conta os acontecimentos factuais que presenciar 

depois de sair da redação em busca da notícia. 

 

PAUTAR – É indicar um acontecimento ou assunto para a cobertura. Como 

na pauta de uma música (que tem ritmo, harmonia e melodia): qual o tema 

escolhido e como será tocado (narrado)  pelo jornalista, depois dos fatos 

apurados e ouvidas as fontes. 

Para narrar com exatidão o que aconteceu, o repórter vai responder as 

grandes questões sobre o assunto que a sociedade espera serem conhecidas 

através da reportagem. São as chamadas questões circunstanciais. Isto é, as 

circunstanciais (o que circunda, o que está em volta do fato) que afloram 

naturalmente, aplicadas as famosas perguntas que qualquer iniciante de 

jornalismo conhece: O quê? Quem? Como? Quando? Onde? Por quê? 

(COTTA, 2005:88) 

 

No Jornal A Palavra, a reunião de pauta é normalmente usada para o planejamento 

de uma edição. Elaborada todos os sábados, ela tem o objetivo de listar os fatos a serem 

cobertos pelos repórteres e os assuntos a serem abordados em reportagens, além de eventuais 

indicações logísticas e técnicas: ângulo de interesse, dimensão pretendida da 

matéria, recursos disponíveis para o trabalho, sugestões de fontes, tamanho da imagem, uso de 

infográficos, entre outros. 



 

Segundo Pery Cotta, a pauta é dividida em tópicos que são: o histórico, a abordagem, 

sugestões, fontes e o aproveitamento gráfico. No histórico o jornalista encontrará o que já 

ocorreu sobre o assunto. Na abordagem, ele terá a informação do que a reportagem tratará. 

Nas sugestões, o editor sugere algumas perguntas a serem feitas aos entrevistados. Em fonte, 

o repórter encontra quem servirá para orientá-lo. No aproveitamento, gráfico o editor define o 

tamanho que a matéria irá ocupar e, às vezes, define quantas e o tamanho das imagens a serem 

usadas. 

A reportagem é uma notícia jornalística minuciosamente descrita, um relato e/ou 

interpretação mais detalhada de um acontecimento, que se utiliza de diversas fontes e visões 

sobre tal acontecimento ou aspecto da realidade. Dessa forma, o ouvinte, como receptor da 

reportagem, tem distintas versões e pontos de vista sobre o mesmo fato. Costa (2010) diz que 

reportagem é o gênero mais abrangente sobre assuntos relacionados ao fato, entre os 

utilizados sobre a perspectiva informativa. De acordo com Marques de Melo, a reportagem é 

“o relato ampliado de um acontecimento que já repercutiu no organismo social e produziu 

alterações que já são percebidas pela instituição jornalística” (2003, p. 66).  A notícia em si já 

é um conteúdo informativo que descreve um fato ou temática, a reportagem irá explorá-los em 

profundidade.   

Ainda, segundo Marques de Melo, a reportagem é o “aprofundamento dos fatos de 

maior interesse público que exigem descrições do repórter sobre o “modo”, o “lugar”, e o 

“tempo”, além da captação das “versões” dos “agentes”. Por ser mais minuciosa, a 

reportagem exige uma produção mais detalhada, permeada por uma rigorosa coleta de 

informações derivadas das mais diversificadas fontes – bibliografias, documentos, enquetes, 

entrevistas, entre outras. 

Os jornalistas não têm condições de estarem todas as vezes no local onde ocorre um 

fato que virará notícia, por isso necessita das fontes. Muitas vezes, o repórter está presente no 

fato, mas, mesmo assim, necessita das fontes para precisar as informações. A fonte pode ser 

servir apenas para guiar o jornalista, mas também poderá ser usada como uma fala no texto. O 

repórter não é especialista em todos os assuntos, por isso o bom jornalista sempre tem fontes 

de sua confiança, pelo conhecimento especifico ou vivência na área.  

Para fazer grandes reportagens, o jornalista necessita de mobilidade e estrutura física. 

Na reportagem, o jornalista pode explorar mais os detalhes, se diferenciando da notícia, onde 



 

o fato é contado de forma mais compacta. Na reportagem o jornalista aprofunda mais a 

notícia, podendo explorar a opinião de terceiros. Depois da apuração da pauta, é a vez do 

jornalista ir a campo para colher as informações necessárias para montar a reportagem. No 

jornalismo atual, as reportagem são divididas pelas editorias, não é comum ter um jornalista 

só para cobrir reportagens. Principalmente em pequenas cidades, nem sempre há grandes 

acontecimentos que rendam uma reportagem. 

Cobertura de grandes acontecimentos – Nos jornais e revistas, no caso de 

acontecimentos maiores, podem ser simultaneamente mobilizadas diversas 

editorias, agregando-se e centralizando-se posteriormente os dados e 

informações dos diferentes repórteres. Ou seja, nas grandes coberturas, o 

assunto de uma reportagem pode e deve ser pautado para editorias 

diferentes, trabalhando para alcançar objetivos diferentes (COTTA, 2005:84) 

Fazer jornalismo sem estrutura física é um grande problema, a dificuldade aumenta 

quando, além disso, não se tem o conhecimento cientifico do que vai ser trabalhado. As 

primeiras impressões periódicas surgiram em 1609, mas isso era na Alemanha, a decorrência 

disso era de que trabalhadores apreendiam ler, no Brasil este interesse veio mais tarde. 

Segundo Nilson Lage, a imprensa no Brasil começou oficialmente em 1808, quando a família 

real portuguesa, expulsa da Europa, fez imprimir a Gazeta do Rio de Janeiro, órgão oficial de 

exaltava a aristocracia. 

 Em 1961 eram poucas as faculdades de jornalismo no Brasil. No Rio Grande do Sul, 

não havia nenhuma, portanto, o acesso de jovens sepeenses com a teoria do jornalismo seria 

impossível. 

Segundo Nilson Lage, o futuro da notícia ficará mais bem representado através da 

reportagem que tem por matéria-prima a informação constante, deixando a cargo da 

sociedade – leitor ou espectador – o direito de avaliar a informação segundo o seu próprio 

repertório, independente de formato ou conteúdo. 

Dificilmente, um jornalista conseguirá criar uma pauta sem uma fonte, pois ela dará 

todos os subsídios para a composição de uma reportagem. Assim, como em Portugal, em 

cidades pequenas, o trabalho de assessoria de imprensa é raro, este é mais um ponto negativo 

na vida de um jornalista de interior. 



 

É tarefa comum dos repórteres selecionar e questionar essas fontes, 

colher dados e depoimentos, situá-los em algum contexto e processá-los 

segundo técnicas jornalísticas. Em toda parte, é comum repórteres 

considerarem assessor de imprensa mais como antagonistas do que 

como colaboradores no processo de produção de informação”. (LAGE, 

2003:49) 

 

No regime ditatorial brasileiro, o estado comandava a imprensa, os meios de 

comunicação tinham medo de publicar notícias sobre o governo, também tinham receio de 

publicar qualquer notícia política, pois os fiscais do regime, podiam interpretar errado e o 

castigo seria certo. Logo os jornais não podiam levar aos receptores o que eles realmente 

pretendiam, talvez por isso o jornalismo no Brasil demorou a evoluir. Trabalhando de outra 

maneira, o Estados Unidos se tornava exemplo e inspiração no jornalismo. “Nos Estados, que 

se tornariam um centro importante no desenvolvimento técnico do jornalismo, a imprensa jamais 

sofreu censura do estado”. (N Lage, 2002:15) 

Nos jornais de cidades pequenas, o acesso ao conhecimento jornalístico tem seus 

obstáculos. A falta de faculdade nessas cidades é um dos exemplos. Sem ter o conhecimento 

dos procedimentos jornalísticos, a divisão do trabalho fica inapropriada, pois não há setores, 

todos „jornalistas‟ diagramam, fotografam, escrevem, gerenciam e editam. 

A divisão de trabalho nas redações centralizou o gatekeeping – decisão 

sobre o que vai ou não ser publicado – em editores que se orientam ora 

por leis de mercado, ora por conveniências que traduzem o jogo de 

grupos ou entidades abstratas como o interesse nacional. Os repórteres 

apuram e processam as informações segundo procedimentos 

padronizados, sem muita ingerência ou até consciência desse processo. 

(LAGE, 2002:15) 

Além da falta de conhecimento, a falta de estrutura física, é outro ponto negativo no 

jornalismo de interior. “A captação de informação primária oferece dificuldades dados  os 

pequenos orçamentos previstos: eis uma limitação grave para jornais que eventualmente 

pretendem oferecer ao leitor e que se condenam, na realidade, a ser mero complemento”. (N 

Lage, 2002:40) 



 

Trabalhar seguindo as normas jornalísticas pode facilitar o trabalho do jornalista de 

interior, a pauta por exemplo, pode ajudar na organização de uma notícia.  

 

Quando a linha editorial está introjetada (ela é uma espécie de regra tácita 

do jogo), o debate concentra-se em torno de detalhes de confecção. 

Indicam-se fontes produzem-se para a apresentação, ilustração e 

complementação das matérias. (LAGE, 2002:15) 

Porém, trabalhar com jornalismo no interior também tem seus pontos positivos, o 

acesso às fontes é um bom exemplo. Em pequenas cidades, onde todas as pessoas se 

conhecem, o diálogo e as vezes até amizade com autoridades facilitam quando é preciso 

alguma informação precisa ser apurada rapidamente. 

 Existem alguns princípios e cuidados que devemos ter em relações as fontes 

jornalísticas, principalmente quando citadas na editoria policial. Os jornais de pequeno porte, 

não possuem condições de segurança para seus repórteres. Um erro nessa editoria, pode trazer 

danos tanto para o repórter, quanto para a própria fonte. 

Cuidado extremo na apuração dos fatos e rigor absoluto na verificação de 

nomes devem ser as máximas da seção de polícia. O redator policial não 

pode descuidar-se, em hipótese alguma, ao divulgar acontecimentos, 

tampouco lhe é concedida liberdade – tal com existe em outros setores do 

jornal – para especular sobre possíveis nomes envolvidos. (AMARAL, 

2001:92) 

 Amaral (1997), diz que a entrevista é o encontro com algum individuo com a intenção 

de obter informações do mesmo. Também é o conjunto das declarações com autorização 

implícita ou formal para divulgá-las. Na maioria das vezes, o entrevistado sempre é 

considerado o objeto principal da matéria. Cabe ao repórter captar o maior números de 

informação do entrevistado, é na entrevista que muitos jornalistas mostram suas habilidades e 

sua potencialidade aprendida na universidade.  

2.2 HISTÓRIA ORAL 

História Oral foi uma das metodologias escolhidas para esse trabalho por se 

aproximar mais do dia a dia do jornalismo, pois é nada mais que através dos relatos 

recolhidos será contada toda a história do Jornal A Palavra. A história oral surgiu para 



 

valorizar a memória do individuo. Segundo Thompson, é a construção mais democrática do 

passado, pois se baseia na fala das pessoas. 

A História Oral implica uma percepção do passado como algo que tem 

continuidade hoje e cujo processo histórico não está acabado. É isso que 

marca História Oral como história viva. Por meio dessa investigação, mais 

que trazer uma outra possibilidade de compreensão dos eventos, a mudança 

de perspectiva da história garante sentido social à vida de depoentes e 

leitores, que passam a entender a sequencia histórica e se sentir parte do 

contexto em que vivem. (MEIHY, 2005:19) 

O fato de ser contada por pessoas que vivenciaram um acontecimento atrai ainda 

mais o público para dentro desta história. No Brasil, a História Oral começou a ter força na 

década de 70. Na década de 1990, é feita a criação da Associação Brasileira de História Oral. 

Empolgante e promissor, o resultado dessa aventura no Brasil justifica-se 

na medida da afinidade estabelecida pela comunicação social. Em geral as 

pessoas gostam de histórias e, sem dúvida, é a humanização da vida social 

que sensibiliza corações e a racionalidade de quantos apreendem que a 

história é feita pelas pessoas comuns, com sentimentos, paixões, 

idealizações, qualidades e defeitos. (MEIHY, 2005:24)  

Trabalhar com História Oral é uma desafio bastante esperado para qualquer 

acadêmico em jornalismo, pois é tudo que ele sempre estudou, desde a formulação do 

projeto até a estruturação das entrevistas. 

Sem a existência de um projeto articulado, as entrevistas tendem a se 

perder, perdendo a capacidade de dar respostas aos problemas que 

procuramos elucidar. Ademais, o risco de se cultuar a nostalgia é grande. 

(MEIHY, 2005:173) 

A História Oral também pode ser usada para a obtenção de depoimentos para 

completar uma investigação mais ampla, escorada também em documentação paralela, seja 

como método, que o foco do estudo é a narrativa oral, é imprescindível que os 

procedimentos básicos, supracitado acima sejam seguidos.   



 

... vale dizer que o projeto deve prever, com detalhes, todas as operações 

a ser desenvolvidas, pois ele também é o principal  diferenciador entre a 

História Oral e outras áreas que também trabalham com entrevistas. 

(MEIHY, 2005:173) 

Mesmo com as desconfianças de que documentos são mais confiáveis, estudiosos 

afirmam que estes documentos são transmissões de relatos orais. Edward Hallet Carr crítica 

esse "fetichismo" dos documentos, ao dizer:"...nenhum documento pode nos dizer mais do 

que aquilo que o autor pensava – o que ele pensava que havia acontecido, queria que os 

outros pensassem que ele pensava, ou mesmo apenas o que ele próprio pensava pensar. Nada 

disso significa alguma coisa, até que o historiador trabalhe sobre esse material e decifre-o." 

O que poderia ser um problema, transforma-se em um grande recurso, pois o 

entevistador na produção da narrativa histórica, não deixa de produzir uma versão do que o 

mesmo entendeu da história. Mesmo quando o estudioso tenha certeza de que o entrevistado 

esteja mentido conscientemente, cabe a ele, entrevistador, tentar entender as razões da 

„mentira‟, ou seja, quais os motivos que estão levando a pessoa a mentir, podendo ser 

aplicado o mesmo no caso da ilusão biográfica, quando o indivíduo faz uma produção 

artificial de si mesmo. No caso de esquecimento, para ajudar suprir essa falha, podem-se 

usar os chamados „apoios de memória‟, como fotografias, objetos e outras coisas que possam 

ajudar o entrevistado a se recordar melhor dos fatos em pesquisa. 

Você pode também levar consigo diversos auxílios para a memória. Um 

velho recorte de jornal ou um guia das ruas do local podem ser úteis (...) 

Essas coisas podem também estimular o aparecimento de cartas antigas, 

diários, recortes e fotografias, que é algo que vale a pena estimular e o que 

pode ser o subproduto mais valioso de uma entrevista”. (THOMPSON, 

1999:265) 

É muito importante conduzir a entrevista da forma que o entrevistador mais se 

adecue, isso vai ajudar na montagem da história.  

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Edward_Hallet_Carr&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fetichismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia


 

Mesmo que você vá levar a cabo apenas um pequeno projeto pessoal de 

história oral, vale a pena pensar na sequencia dos tópicos das entrevistas e 

sobre o fraseado das perguntas. (THOMPSON, 1999:265) 

A História Oral não se propõe produzir uma história afirmativa exata, mas sim em 

contar ao público versões diferentes da historigrafia oficial, para a qual o jornalismo já 

contribuiu. Tentar sempre ir bem estruturado para uma entrevista, uma boa apuração de 

pauta é essencial para o sucesso de uma entrevista. 

O primeiro ponto é a preparação de informações básicas , por meio da 

leitura ou de outras maneiras. A importância disso varia muito. A melhor 

maneira de dar início ao trabalho pode ser mediante entrevistas 

exploratórias, mapeando o campo e colhendo idéias e informações. 

(THOMPSON, 1999:265) 

Ir a campo desvendando o mistério da história oficial é estímulo qualquer um 

pesquisador, mas é preciso ter cuidado para não se envolver com os personagens 

do fato. O faro jornalístico pode ajudar na elaboração e na escolha de onde será a entrevista, 

lugares bem pensados ajudam a deixar o entrevistado mais à vontade, ajudando sua 

memória.  

Uma entrevista no local de trabalho, ou num bar, irá ativer mais 

fortemente outras áreas da memória, e também pode ter como resultado 

uma mudança para um modo de falar menos respeitável. Um passeio 

pelo bairro pode também mostrar-se compensador e estimular outras 

recordações. (THOMPSON, 1999:265) 

Só a entrevista pode mostrar uma história nova dentro do registro oficial. De novo 

entra em campo a habilidade do pesquisador, bastante treinado por jornalistas. 

 

 

 



 

3. O REGISTRO DA HISTÓRIA 

 

Quando José Garibaldi Simões e seus amigos, em janeiro de 1950, criaram o Jornal A 

Palavra, não imaginavam a importância que o noticioso teria na vida dos habitantes de São 

Sepé e também não programavam tantos anos de existência, tão pouco se preocupavam em 

registrarem a história do periódico. Prova disto é a dificuldade de encontrar registros que 

mostrem o que foi feito nas primeiras décadas de jornal e fotografias que mostrem a realidade 

das seis décadas do jornal. 

 Mostrar a maneira que esta história foi contada e toda a complicação que os diretores 

tiveram, serviu de motivação para o desenvolvimento do trabalho. Também pode ser 

mostrado o poder que o jornalista tem em relatar o cotidiano, registrando a história deste 

noticioso em questão.  

 

3.1 DIÁRIO DE CAMPO  

 

Entrevistar, pesquisar e investigar é o que possibilita que a história do semanário seja 

contada. Para começar a escrever a vida do noticioso, foi pesquisado nos arquivos do mesmo, 

os nomes dos fundadores do jornal, bem como os primeiros colaboradores. Após ir a campo 

foi confirmado, através de descendentes, que seis dos setes idealizadores estavam mortos. 

Através de conversas com parentes dos fundadores, descobrimos o endereço de uma prima de 

Elpídio Lopes, Marisa Lopes Santanna. 

Na tarde do dia 10 de agosto de 2010, fomos até a casa de Marisa, aposentada de 81 

anos. Com dificuldade de falar, ela não era precisa nas informações. Então, a senhora nos 

passou o número de telefone de uma filha do Elpídio. Após tentarmos entrar em contato com 

a suposta filha, foi descoberto que o número que havíamos coletado estava errado. Três dias 

após voltamos até a casa de Marisa, onde não encontramos ninguém. Após dez dias da 

primeira visita, novamente tentamos encontrar Marisa, mais uma vez não havia ninguém na 

casa. Resolvemos conversar com vizinhos da aposentada. Só assim, descobrimos que a prima 

de Elpídio Lopes havia adoecido e fora passar uns dias com uma filha na cidade de Porto 

Alegre, pois a senhora morava sozinha.  

Foram feitas algumas tentativas para averiguarmos se de fato havia algum fundador 

vivo. Mas ao conversarmos com Mário Porto, aposentado de 79 anos, irmão de Portinho, um 



 

dos primeiros participantes do jornal, descobrimos que Elpidio já havia falecido há alguns 

anos e que dificilmente encontraríamos parentes dele em São Sepé. 

Depois da descoberta foi confirmado o que já era previsto no projeto: contar os 

primeiros anos da história do Jornal A Palavra através de documentos ou cartas, que era a 

forma usada para se comunicarem na época. 

A partir de então, para não perder tempo, no dia 24 de agosto, foi marcada uma 

entrevista com o atual diretor do periódico Eduardo Vargas. O jovem de 25 anos nos recebeu 

na parte da tarde na sala de reuniões do Jornal A Palavra, (Anexo 1). 

 

Para contar mais um pouco da vida do noticioso, foi marcada no dia 1º de setembro, 

uma entrevista com Elemar Machado, ex-diretor que trabalhou no jornal da década de 70 até 

2005. Elemar marcou a entrevista em sua casa. Ao chegarmos ao local marcado, recebemos 

informação que Machado estaria trabalhando na gráfica onde era impresso o A Palavra, pois 

apesar de estar oficialmente aposentado, ele segue trabalhando. Chegando à gráfica, Elemar 

alegou que precisou trabalhar, pois a empresa havia fechado um contrato com um candidato 

político e que só poderia nos atender após o dia 3 de outubro. Para não perdemos o encontro, 

foram feitas algumas perguntas para Elemar, mas ele pediu que nada fosse gravado. Elemar 

disse que preferia se preparar para conversar sobre o jornal, mas as perguntas ajudaram a 

entender o motivo da separação do jornal e da gráfica. 

A idéia inicial era seguir a linha do tempo, com entrevista desde o principio até os dias 

de hoje, mas com a dificuldade de falar com os entrevistados, foram feitas entrevistas fora de 

ordem.  

Numa sexta-feira, dia 10 de setembro Rosana Haag, formada em Relações Públicas, 

nos recebeu em sua casa para conversarmos sobre o noticioso mais antigo da cidade, (Anexo 

2). 

Aproveitando o seguimento das reportagens, um dia após a conversa com a Rosana, 

foi a vez de falarmos com Sidney Gonçalves. Ele foi sócio do jornal durante alguns anos da 

década de 80. Com 60 anos, o ex-sócio pediu que a entrevista fosse na sede atual do jornal, 

pois ele queria ter acesso há alguns exemplares na época de sua administração. Sidney foi a 

pessoa que melhor sabia as fases do noticioso, porém não era preciso nas datas, (anexo 3). 

 

3.2 ENCONTRO CASUAL 



 

Na saída da entrevista com Sidney, encontramos na sala de diagramação José Alberto 

Costa, o Beleza, que presta serviço até hoje no Jornal A Palavra. Um pouco tímido, Beleza 

disse que não queria gravar entrevista, mas que não se importaria em conversar para contar 

algumas histórias do jornal, o jeito foi anotar os principais depoimentos dele. Com uma boa 

memória, a entrevista serviu para precisar as datas. Ele lembrava de tudo que aconteceu, 

incrivelmente com os dias ditados de forma convicta. Foram 30 minutos de conversa com ele.  

No dia 17 de setembro, Jonatas Rocha, revisor do noticioso desde 2007. Em uma conversa 

informal, ele lembrou da ocasião em que os salários atrasaram e algumas curiosidades do 

jornal. 

Para saber a opinião de um leitor do jornal, foi pesquisado e descoberto o assinante 

mais antigo de A Palavra, Miguel Gonçalves Filho. Através dele nós conseguimos enxergar o 

resultado do trabalho de todas as gerações do jornal, pois desde a primeira edição do jornal, 

Miguelão como é conhecido, assina o noticioso. Apesar dos 84 anos, sua convicção em 

relatar, serviu para que a história do jornal se tornasse mais completa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. A HISTÓRIA EM SI 

  

“Sem nenhuma ligação com qualquer entidade partidária e animados pelo propósito de 

bem servir à comunidade sepeense, aliás, sempre tão pronta a prestigiar as boas iniciativas 

lançadas em seu seio, surgimos, hoje, na liça(sic) jornalística, integrando modestamente 

embora a poderosa imprensa rio-grandense. 

Cônscios da grave responsabilidade que vimos de assumir, propomonos a realizar um 

jornalismo elevado, sadio e construtivo.  

Não deixaremos de criticar o erro.  

Com essa conduta, entretanto, bem longe bem longe estamos de ser elemento de 

desagregação.  

Pelo contrário. Procuraremos sempre, sempre, aproximar cada vez mais os filhos desta 

terra, pois somos dos que acreditam que „só o amor constrói para eternidade‟. 

Os cometimentos que disserem respeitam o agradecimento de São Sepé terão o apoio amplo e 

decidido de A Palavra; assim como ela será também, a defensora intransigente dos direitos 

dos sepeenses. 

Imbuídos, assim, de tais intenções, esperamos contar com a solidariedade moral e 

material da coletividade conterrânea”, registrou na  primeira edição o fundador José Garibaldi 

Evangelho Simões. 

  

4.1 O COMEÇO 

 

José Garibaldi Simões, também chamado de Bidico, com 34 anos, ele já era delegado 

de São Sepé e cultivava há anos a idéia de fundar um jornal na cidade. Após ser estimulado 

por alguns amigos, o delegado Simões e Adail Moreira da Cunha fundaram o Jornal A 

Palavra em janeiro de 1950. O jornal serviria para que eles registrassem a história do 

município. 

Apesar de terem uma vida estabilizada, adquirir recursos para fundar um jornal não era 

uma tarefa fácil, pois era impossível imprimir o jornal em outra cidade, além do alto custo de 

impressão, o transporte dos jornais eram inviáveis tanto na questão de deslocamento quanto a 

questão financeira. Então foi preciso adquirir uma oficina gráfica. Amigos próximos 

colaboraram para que o sonho de Bidico fosse realizado. 



 

Para circular a primeira edição foi chamado um grupo de amigos do fundador, para a 

impressão, foram contratados Ramiro Silveira, João Souza e Ivanisa Lopes. A secretária do 

jornal ficava a cargo de um grande amigo de Bidico, Affif Filho; na gerência, Adail Moreira 

da Cunha. A redação era composta por Antão Macedo, que por motivo de doença ficou por 

alguns meses no noticioso, e José Garibaldi Simões.  

A idéia principal do Jornal A Palavra era dar acesso a notícia para a comunidade 

sepeense. Em uma única reunião, Bidico e seus companheiros decidiram que os jornal 

circularia duas vezes na semana e que teria 12 páginas, não foram separadas as editorias. 

Por ter o compromisso de cuidar da segurança do município, em uma carta encontrada 

em documento do jornal, o delegado Simões explicou como fazia para se organizar: 

 

“Redação e Delegado? – Perguntará o leitor. Assim eu explico: Durante o dia, eu era 

inteiramente absorvido pelas tarefas policiais, que eram as mais diversificadas, indo da 

elaboração de inquérito, realização de diligências na cidade e na campanha, passando pelo 

atendimento às partes, execução dos serviços burocráticos e até o emplacamento de veículos. 

Eu era praticamente só na Delegacia. Por um largo tempo, contei, apenas, com um auxílio de 

um praça da Brigada Militar, de nome Juracir Aguiar. (Homem bom, fiel e trabalhador). 

À noite, até altas horas, eu permanecia na redação, redigindo notícias, corrigindo provas e 

recebendo algum visitante, não raro, aparecia para „dois dedos de prosa‟. Isto posto, me 

recolhia à residência e aí caía na cama, num sono profundo e sem interrupção”, registrou José 

Garibaldi Simões.  

Mesmo com determinação, o principal fundador do jornal não resistiu à carga de 

trabalho e, quando o noticioso completou um ano, Simões teve de se retirar do jornal: “Por 

circunstâncias inarredáveis, eu deixei a direção da folha exatamente um ano após o 

surgimento, mas continuei lhe emprestando a minha singela homenagem”. Estes dois trechos 

foram retirados de um rascunho que Garibaldi escreveu para um livro, mas este não chegou a 

ser publicado. 

Para suprir a ausência do fundador, Araci Moraes, um veterano jornalista, vindo de 

Uruguaiana, ocupou a cadeira de Simões. Porém, a direção do jornal ficaria por conta de 

Adail Moreira. 

Em 1955, veio a primeira crise financeira do jornal, então, alguns equipamentos 

tiveram de serem vendidos. Assim, José Garibaldi Simões, que oficialmente respondia pelo 



 

jornal, resolveu intervir e passou a direção para José Porto, conhecido como Portinho, que 

com os mesmo funcionários restabeleceu o noticioso.  

Até o fim da década de 50, ainda novidade, o noticioso contava com mais de dois mil 

assinantes e vários anunciantes, o que dava sustentabilidade para a empresa. 

  

4.2 OS ANOS 60 

 

A estabilidade financeira parecia tomar conta do Jornal A Palavra, um grande número 

de assinantes e leais anunciantes formavam, o modo correto de se administrar um jornal. 

Credibilidade e jornalismo imparcial se aliavam à economia. A concorrência do Jornal A 

Razão, de Santa Maria, atrapalhava os planos do diretor Portinho, pois os leitores queriam 

saber o que se passava na ditadura militar e no estado, o foco do jornal sepeense era divulgar 

notícias locais. No Jornal A Palavra era frequente encontrar receitas de bolo no lugar das 

notícias, os ficais do regime militar determinavam se a matéria circularia na edição. Assinante 

desde o lançamento do noticioso, Miguel Gonçalves Filho relembra da época: “Eu 

considerava o Portinho um grande amigo, conversávamos com freqüência sobre nossas 

empresas. Ele sempre se mostrava preocupado com os ficais do regime, lembro de ele ter 

comentado sobre ameaças que havia sofrido”, lembrou o aposentado de 84 anos, que na época 

era proprietário de uma olaria.  

Em 1967, o noticioso volta a sofrer com problemas financeiros, mas Portinho tem a 

idéia de usar a gráfica do jornal para a impressão de notas fiscais.  

O plano deu certo, e a empresa A Palavra voltou a se estabilizar financeiramente. 

Nove funcionários se revezavam entre o jornalismo e a gráfica. O mais comum era ver os 

funcionários pedindo demissão em razão da carga horária. Joaquim da Silva era entregador 

durante as décadas de 60 e 70, ele recorda destes acontecidos: “Via muitos colegas pedindo 

para saírem o jornal, eles reclamavam da carga de horários e do baixo salário. Na minha 

opinião, o salário era bom para a época. As horas extras que não eram bem pagas”, relembrou 

Joaquim. 

Apesar de problemas com funcionários o bi-semanário ganhava força e credibilidade. 

Com 45 anos, Portinho se mostrava um grande administrador, redator e diagramador de 

jornal. A década de 60 foi a mais proveitosa de toda a história da empresa. 

 

4.3 DÉCADA DE 70 A 80 



 

 

A questão financeira parecia ter sido solucionada com a gráfica. Mas problemas com 

os servidores do jornal marcaram a era „Portinho‟. Joaquim se lembra das reuniões que os 

funcionários temiam: “Tínhamos a reunião semanal todos os sábados pela manhã, quando o 

jornal estava circulando. Quando éramos chamados em outra hora já sabíamos que o chefe 

nos xingaria”, comentou Joaquim. 

Trabalhando desde 1957 na parte gráfica, Elemar Machado, 43 anos, ao perceber a 

situação de desavença do jornal convenceu seu irmão Antônio, conhecido como Souza, a 

entrar em negociação com Portinho. As negociações começaram em 1970 e só foram 

concretizadas em 1972: “Portinho não agüentava mais ficar trocando o efetivo, aquilo estava 

fazendo mal para ele. No começo de 72, ele cedeu a pressão dos funcionários e nos vendeu o 

jornal”, disse Elemar Machado. 

Sempre trabalhando, nos „bastidores‟ do jornalismo, Elemar descobriu a paixão que 

ele tinha em manter a comunidade sepeense informada: “Sempre quis mostrar a minha 

opinião escrevendo, mas nunca tive a oportunidade. Depois que fechamos o contrato é que eu 

fui notar que eu não estava preparado para assumir o cargo de redator do jornal. Minha sorte 

que meu irmão, que vinha do comércio sepeense, tinha uma boa base para escrever”, 

comentou Elemar. 

Logo no primeiro ano de administração, os irmãos Machado resolveram adquirir uma 

nova máquina de impressão, mal sabiam os problemas que esta máquina iria trazer: “No 

embalo de uma boa administração, resolvemos comprar uma das melhores máquinas da 

época. Foi nosso maior erro, pois nos endividamos muito”, relatou Elemar. 

Em apenas quatro anos, a empresa A Palavra perdeu a credibilidade, em conseqüência 

disso, vários assinantes se desvincularam do jornal. 

Por acumular várias dívidas, os irmãos Elemar e Antônio Machado resolveram vender 

o jornal: “Por falta de experiência, cometemos alguns erros determinantes e não havia 

alternativa. Infelizmente, tivemos de vender a nossa paixão”, lembrou Elemar. 

Porém, os irmãos Machado não se afastaram do jornalismo. Após um mês, com o 

dinheiro da venda do jornal eles abriram um concorrente, chamado O Centenário.  

O novo dono da empresa A Palavra, Silvio Ribeiro, assumiu inúmeras dívidas e não 

conseguiu estabilizar o noticioso. Segundo José Alberto Costa, funcionário de A Palavra há 

mais 30 anos, o proprietário usava o jornal para frequentar as maiores festas do Rio Grande do 

Sul: “Ele mal aparecia no jornal, deixava tudo nas mãos dos funcionários. Não eram 



 

impressas fotos no jornal, mas ele entrava na festa como se fosse um colunista social, pretexto 

para entrar nas festas da alta sociedade”, comentou o entregador conhecido com Beleza. 

Como já era previsto, o jornal cada vez mais se afundava nas dívidas. Em 1979 os 

servidores do jornal ficaram quatro meses sem receber salário. A questão só foi resolvida por 

que os mesmos entraram em greve. A paralisação durou apenas um dia. Imediatamente, o 

proprietário Silvio Ribeiro veio da capital para efetuar o pagamento dos funcionários. 

 

4.4 APROXIMAÇÃO COM A POLÍTICA 

 

Por não suportar a questão financeira, Silvio Ribeiro teve de vender a empresa A 

Palavra em maio de 1980. Os novos donos eram Sidney Gonçalves, Paulo Figueira, Airo 

Lima e João Luiz Vargas. Dos quatros proprietários, apenas Airo Lima participava das 

decisões, os outros ajudavam financeiramente e eram ligados ao PDT (Partido Democrático 

Trabalhista). Tinham intenções políticas, pois mais tarde, todos, inclusive Airo Lima, se 

candidatou à cargos políticos. 

A sociedade sepeense sempre se esquivou quando jornal se aproximou de política e 

desta vez não foi diferente. As assinaturas caíram. Segundo Sidney Gonçalves, os leitores 

pareciam não quere ser manipulados pela a imprensa. 

O jornal não conseguia lucrar e os sócios, já no primeiro ano, pensavam em vender o 

noticioso devido aos graves problemas financeiros, porém resistiram a pressão inicial: “O 

jornal nunca se recuperará financeiramente. Não acredito que alguém possa manter um jornal 

em uma cidade tão pequena. Nós tínhamos contas impagáveis, como a para receita federal e 

para a empresa de que compraram equipamentos, se não me engano a máquina de impressão 

foi comprada desta empresa”, acusou.  

Mas em março de 1982 o então chefe de impressão do jornal, Gelson Vargas, assumiu 

as dívidas do jornal e se tornou diretor do bi-semanário.  

Com pouca experiência, Gelson não conseguia pagar as contas e o jornal ficou de lado, 

eram apenas oito páginas por semana, quatro na quarta-feira e quatro no sábado. Os seis anos 

de administração de Gelson foram marcados por demissões. Apenas uma redatora ficou 

trabalhando no jornal, Eliete Santana.  

Em 1988, os irmãos Machado resolveram fazer uma nova proposta para aquisição do 

jornal. Por estar com graves problemas, Gelson entregou as dívidas para os irmãos. Em maio 



 

do mesmo ano, os Machado aumentaram o número de páginas e contrataram mais três 

funcionários, para cuidarem exclusivamente do jornal.  

   

4.5 A CHEGADA DOS 90 ANOS 

 

Ainda sob o comando da família Machado, o noticioso continuava sobrevivendo 

através da gráfica, ficava cada vez mais difícil manter o jornal. O amor pelo jornalismo movia 

os diretores: “Meu irmão e eu podíamos fechar a porta do jornal e apenas nos dedicar à 

gráfica, que era o que sustentava o jornal. Mas o amor que a gente tinha de relatar a história 

do município, era maior”, disse  Elemar.  

Com o passar dos anos, foi possível organizar as contas do jornal e conseguir a 

recuperação de parte do prestígio.  

Os diretores e únicos redatores do tablóide abriram vaga para novos funcionários, e o 

jornal começou a ter um padrão. As noticias de fora da região perdiam espaço e o que se 

passava no município era evidenciado. Em 1994, o jornal fechou o ano com as contas 

quitadas, para o alivio dos administradores: “Nós já tinha pensando em desistir do jornal, mas 

resolvemos funcionar como os grandes jornais do país, e o resultado foi bastante proveitoso”, 

lembra sorrindo Elemar.  

Em 1999, o jornal funcionava com um departamento comercial, que cuidava apenas da 

parte financeira, a redação, controle dos assinantes e um editor, que era Elemar Machado: 

“Recém tinha me formado e por convite do Antônio vim trabalhar no jornalismo”, relatou 

Rosana Haag, redatora do jornal. 

 

4.6 O DIFÍCIL COMEÇO DA DÉCADA DA ÚLTIMA DÉCADA  

                                                                                                                         

O ano 2000 começou difícil para os diretores do Jornal A Palavra, pois a 

concorrência e a falta de recursos ainda comprometiam o desempenho do bi-semanário. Além 

do Jornal A Razão, que sempre teve boa receptividade em São Sepé, a primeira década de 

2000 reservava um aumento na concorrência.   

Uma das provas do desespero foi o apelo publicado no jornal na edição de aniversário 

de 50 anos: “Precisamos da ajuda da comunidade para que possamos melhorar a estrutura de 

nosso jornal. Precisamos de mais assinantes e anunciantes”.  



 

Todos os jornais da região apresentavam fotos e páginas coloridas. No Jornal A 

Palavra, nem fotos em preto e branco haviam, os proprietários justificavam que os grandes 

centros técnicos ficavam muito distantes, não viabilizando um layout melhor. 

A preocupação era evidente, pois as assinaturas caiam bastante ano a ano: “Sabíamos que era 

preciso uma renovação, mas o pouco poder de aquisição não nos permitia quaisquer ação”, 

comentou Elemar Machado. 

A meta dos irmãos Machado sempre foi renovar o jornal, desde o layout até a estrutura 

de trabalho. No começo de 2001, os diretores conseguiram sanar grande parte das dívidas do 

bi-semanário, e o sonho do novo parque gráfico ficava mais forte: “Fomos até Porto Alegre 

para olhar maquinário. Sabíamos que estávamos prestes a realizar nossos sonhos”, comentou 

Elemar. 

Mas, para dificultar ainda mais a questão financeira, no ano de 2001, surgia na cidade 

um novo jornal, com um layout moderno e páginas coloridas. Em poucos meses a maioria dos 

assinantes e anunciantes migraram para a concorrência, o Jornal A Fonte. “Era óbvio que 

precisávamos nos reciclar e estávamos lutando para isso. Mas a chegada da Fonte dificultaria 

nosso trabalho”, relatou Elemar. 

Já eram prevista as dificuldades no caminho do Jornal A Palavra, pois até o 

momento, não havia concorrência de outros jornais, às vezes até apareciam alguns 

concorrentes, mas em poucos meses eram extintos. Mês a mês, os anunciantes abandonavam 

o mais tradicional meio de comunicação da cidade, e os cortes nos gastos faziam com que os 

funcionários tivessem que sair do emprego: “Além de perder dinheiro, o que doía mais era 

perder meus funcionários, não havia condição de manter o número ideal de funcionários”, 

conta Elemar.  

 

4.7 O SONHO COLORIDO 

  

O cantor Cícero Guedes foi o responsável pela realização de um sonho. Após vencer o 

concurso Gente Inocente realizado pela TV Globo, com apenas 11 anos, Cícero recebera 

cumprimentos de muitas autoridades regionais. Uma rápida ação da equipe financeira 

conseguiu recursos com estas autoridades e as primeiras duas páginas coloridas foram 

pintadas no jornal. “Ficamos muito felizes em ver nosso trabalho impresso em cores”, 

comenta Elemar.  



 

Mesmo com a modernização do noticioso, o resgate dos anunciantes não foi como o 

esperado e a questão financeira ainda preocupava. As dívidas conquistadas com a 

modernização do Parque Gráfico não conseguiam serem pagas, esta era a nova preocupação 

dos diretores. 

Mesmo com todas as dificuldades o jornal continuava nas bancas de forma 

ininterrupta, mas as dividas se acumulavam e preocupação aumentava. “O jornal rendia muito 

pouco, tinha meses que pagávamos para trabalhar. A gráfica era o que salvava nossos 

negócios”, comentou Eliete Santana, uma das funcionárias mais antigas do jornal.   

 

4.8 A ERA VARGAS 

  

Após derrota nas eleições municipais de 2004, a família Vargas migrou para o 

jornalismo. João Luiz Vargas, então vice presidente do Tribunal de Contas do Rio Grande do 

Sul; sua esposa, a professora aposentada Júlia Wegner Vargas, e o filho Eduardo assumiam no 

dia 07 de maio de 2005 a direção do ainda bi-semanário. Um acordo entre a família Vargas e 

os irmãos Machado separava o jornal da gráfica.  

Então ficou para Eduardo, com apenas 22, anos assumir a direção. Todos os antigos 

funcionários do jornal foram migrados apenas para a gráfica. A partir daí, o jornal começaria 

do zero. Já na sua primeira edição da nova fase o Jornal A Palavra foi impresso em 

Cachoeira do Sul, Eduardo escolheria Cachoeira pelo prazo para entrega do jornal: “Em São 

Sepé teríamos que entregar o jornal para a gráfica dois dias antes, em Cachoeira poderíamos 

entregar na tarde anterior”, relata Eduardo. 

Com todos os detalhes acertados, faltava a formação de uma equipe. Como os recursos 

continuavam limitados, o jeito foi apostar em jovens inexperientes “Resolvi chamar só 

amigos, apenas Kirmá Motta (revisora) tinha mais de 25 anos. Sabíamos que havia um 

desafio, mas resolvemos abraçá-lo. Quando chegou em minha casa a primeira edição do jornal 

eu nem acreditei que aquele bando de adolescestes conseguiu botar nas bancas um jornal”, 

falou orgulhoso Eduardo. 

As primeiras edições do jornal foram distribuídas gratuitamente. A idéia era recuperar 

os assinantes, pois apenas 150 estavam em dia com o jornal. Para que isto acontece os Vargas 

apostaram na mesma estrutura do rival, jornal A Fonte, que tinha quatro páginas coloridas e 

12 pretas e brancas. A fórmula deu resultado e após um mês de edições sendo distribuídas 

gratuitamente, os assinantes se multiplicaram. Tudo começava bem. Até o fundador José 



 

Garibaldi Simões, Bidico, voltou a colaborar com o noticioso. Para orgulho de Bidico, o 

jornal circulava normalmente todas as quartas e sábados: “Sinto orgulho de ter começado este 

sonho, fico feliz de ver o jornal continuar a circular”, registrou Bidico, na edição de 

aniversário de A Palavra de 54 anos. 

2005 estava sendo um ótimo ano para o noticioso, pois era a retomada de um grande 

sonho da família Vargas: “Meu pai sempre quis voltar a ser proprietário de um jornal e o 

sonho se concretizou justamente no que ele já foi sócio”, comentou Eduardo Vargas. Além de 

reconquistarem assinantes, segundo o atual diretor, Eduardo, a nova era do jornal não poderia 

ter iniciado melhor, pois em apenas três meses de trabalho, o meio de comunicação mais 

antigo do município já conseguia se equilibrar financeiramente: “Assumimos dívidas que os 

antigos donos causaram, mas com apenas três meses já conseguimos limpar o nome do jornal 

e conseguir novos créditos”, lembrou Eduardo. 

O primeiro ano da família Vargas no comando do noticioso, apesar da pouca 

experiência, foi bastante proveitoso. Em dezembro do mesmo ano, uma pesquisa realizada por 

uma produtora de eventos apontou o Jornal A Palavra como o mais lido na cidade, isso fez 

com que a credibilidade aumentasse e novos anunciantes virassem parceiros do jornal. 

 

4.9 NOVAS METAS 

 

O ano de 2006 começava e com ele uma série de novas idéias eram planejadas para a 

empresa. Um dos principais objetivos era a criação de uma revista e a implantação de uma 

filial na cidade Formigueiro. O alto custo de produção de uma revista vez com o jornal 

adiasse este sonho, mas o lançamento do Jornal A Palavra na cidade vizinha veio a 

acontecer: “Por ter bastante conhecidos, sabíamos da dificuldade de comunicação que 

Formigueiro tinha e vimos nesta dificuldade uma oportunidade semearmos nosso jornal ali”, 

falou Eduardo. 

Ainda circulando nas quartas-feiras e nos sábados, o bi-semanário continuava 

crescendo. Em maio de 2006, já eram oito funcionários fazendo parte da equipe, sete deles 

acadêmicos, era o maior número de colaboradores trabalhando exclusivamente para o jornal: 

“Nós tínhamos o compromisso de dar sustentação para nossos colaboradores, sabíamos que o 

jornal dava estrutura para que eles estudassem. Isso é compromisso social que até hoje 

temos”, afirmou Eduardo.  



 

O segundo ano do novo tempo era também o ano da afirmação. A matriz, em São 

Sepé, faturava de forma positiva, enquanto a filial, em Formigueiro, que havia aberto nesta 

nova fase, caminhava em passos lentos: “A margem de lucro do jornal em São Sepé era 

bastante satisfatória, mas boa parte do lucro servia para cobrir as despesas do jornal em 

Formigueiro”, comentou Eduardo. O jornal contava com três funcionários em Formigueiro, o 

que, em alguns meses foi reduzido para dois, pouco tempo depois os diretores resolveram unir 

os dois. As páginas direcionadas para Formigueiro foram acopladas na edição tradicional, 

porém apenas aos sábados, dando mais conteúdo para o povo sepeense. Os custos foram 

reduzidos, essa era a boa notícia. 

 

4.10 O ANO DE CONSOLIDAÇÃO 

 

Novos investidores resolveram se aproximarem do jornal sepeense. E, o ano de 2007 

tinha tudo para ser a consolidação da empresa. A idéia dos investidores era viabilizar a 

sonhada revista e aproveitarem para criar um jornal que abrangesse a região de Restinga Seca: 

“Ficamos muito felizes em ter nosso trabalho reconhecido. A idéia de ter novos parceiros no 

jornal nos entusiasmou”, conta Eduardo. Uma série de conflitos de interesses, fez com que 

essa parceria durasse apenas dois meses. Apesar do desfeito, o jornal continuava se mantendo 

de forma segura, os anunciantes conseguiam manter o noticioso.  

 

4.11 A MORTE DO FUNDADOR 

 

Para a tristeza de grande parte da comunidade de São Sepé, na manhã do dia dois de 

outubro de 2007, uma terça-feira, veio a notícia que ninguém esperava, o principal fundador 

do Jornal A Palavra, José Garibaldi Simões, faleceu aos 91 anos. Para homenagear seu 

fundador, o jornal que estava quase pronto para circular na manhã de quarta-feira, foi desfeito, 

em seu lugar foram dedicadas quatro páginas a seu Bidico. Era o fim de colaboração, foram 

57 anos participando das atividades do jornal que ele e amigos fundaram em 1950. 

 

4.12 O ESCÂNDALO QUE MEXEU COM A ESTRUTURA DE A PALAVRA  

 

Ainda em luto pela morte de seu fundador, no começo de novembro de 2007, era a vez 

de um escândalo abalar a estrutura do jornal. Pois, a família dona do noticioso, foi citada pela 



 

imprensa em um suposto desvio de dinheiro público, a fraude do DETRAN. E o que tinha 

tudo para ser um grande ano do jornal, certamente foi um ano para ser esquecido. Pois em 

uma cidade pequena, estes boatos fazem com que as pessoas se afastem dos envolvidos. 

 

 

4.13 MAIS UMA TENTATIVA DE RETOMADA  

 

Toda a pressão que a família Vargas sofria da mídia, em razão do escândalo, surtiu 

efeito no jornal, pois foi bastante notado o afastamento de anunciantes: “Não imaginávamos 

que iríamos ser atingidos, mas em poucos meses notamos a saída de alguns assinantes. Não 

havia outro motivo para se afastarem, tenho certeza que o principal motivação foi essa”, 

condenou Maribel Trindade, que foi diretora comercial do A Palavra de 2006 à 2009.   

O jornal precisava de uma novidade, então foi a vez da tão deseja revista sepeense saiu 

do papel e em maio de 2008 ganhou as bancas. Com o nome de Básica, a revista visava 

mostrar o lado social da cidade. Mas o sonho durou apenas quatro edições, o elevado custo de 

impressão foi determinante para a extinção da revista: “É muito caro para sustentar uma 

revista. Infelizmente ela foi mal planejada e por isso não deu certo, mas serviu de exemplo 

para nós”, disse Eduardo.  

Apesar da extinção da revista, o jornal seguiu suas atividades normalmente, mas um 

novo acontecimento voltaria a atrapalhar. Foi decidido que Júlia Wegner Vargas, mãe do 

diretor Eduardo Vargas, concorreria a prefeitura de São Sepé. Por ser uma cidade pequena os 

adversários e apoiadores contrários deixaram de anunciar no jornal. Em agosto de 2008, o 

jornal teve um déficit de R$4.000,00: “Ficamos assustados com a repercussão da candidatura, 

mas ainda tínhamos o pai que sempre ajudava nas despesas do jornal”, contou Eduardo. 

Um mês após a oficialização da candidatura, a Justiça Federal bloqueou todas as contas de 

João Luiz Vargas e seus bens, isso por conta do processo do DETRAN. Segundo Eduardo, 

quando o jornal tinha problemas financeiros, recorria a João Luiz, mas agora essa janela 

também estava fechada. Foram alguns meses difíceis para o jornal e os funcionários ficaram 

seis meses sem receber seus salários. Mas em uma reunião entre os colaboradores, ficou 

acertado que os mesmos se uniriam e não fariam nenhum tipo de paralisação: “Podíamos ter 

feito uma espécie de greve, mas nós não podia abandonar eles neste momento tão complicado 

e nos unimos para ajudar”, desde Jonatas Brum da Rocha, revisor do jornal desde 2006.  



 

Depois de anos sem o problema que sempre acompanhou o jornal, o ano de 2008 

fechou com um grave problema financeiro. 

O ano seguinte começou da mesma forma, e o jornal poderia ser vendido a qualquer 

momento: “Os diretores marcaram uma reunião e mandaram a gente ficar de sobre aviso, pois 

o jornal poderia ser vendido a qualquer momento”, lembrou Jonatas.  

2009 ficou marcado por poucas ações, exceto por uma grande mobilização de combate 

ao mal que assombrava a cidade, o Crack. Este projeto mobilizou toda a comunidade e trouxe 

de volta alguns antigos parceiros, era outra tentativa de reestabilizar o jornal. Várias 

autoridades do estado aderiram a campanha, como deputados e a governadora do estado. 

A partir daí, foi feito um novo planejamento para o jornal e foram dispensados três 

funcionários: “Infelizmente, tivemos de mandar três „guerreiros‟ embora, pois não havia 

condições de pagá-los”, desabafou Eduardo. O jornal de quarta-feira também foi extinto, o 

motivo foi a crise financeira. Pela primeira vez na história, a circulação ficava apenas nos 

sábados. Com essas medidas, o jornal se recuperou da crise e voltou a se organizar para 

crescer. 

Para concretizar esta retomada, foram botadas em práticas algumas medidas, entre 

elas, a organização de shows e palestras. No aniversário de 60 anos, o agora semanário, reuniu 

inúmeras pessoas para a celebração. A credibilidade parecia estar reconquistada. E a 

dobradinha com novos parceiros firmavam a reabilitação. Nem mesmo a derrota de João Luiz 

Vargas, na eleição para deputado estadual em 2010, influenciou no crescimento. O jornal se 

mantém com sete funcionários e cinco colunistas: “Estamos vivenciando o melhor momento 

do jornal e pretendemos crescer cada vez mais, para sempre manter viva a história que o seu 

Bidico começou em 1950”, finalizou Eduardo Vargas. 

  O jornal sepeense circula uma vez por semana, na atualidade conta com 32 páginas, 

sendo quatro coloridas e 28 pretas e brancas. Seis funcionários formam o efetivo do Jornal A 

Palavra, sendo que três são acadêmicos de jornalismo no Centro Universitário Franciscano. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ir a campo representou botar em prática tudo o que foi estudado ao longo destes quatro 

anos de vida acadêmica. Além disso, puderam ser testadas as habilidades jornalísticas 

adquiridas, como a entrevista, o improviso, a elaboração da pauta, entre outras. Foi bastante 

satisfatório poder registrar a vida do Jornal A Palavra, um dos veículos de comunicação mais 

antigos do Rio Grande do Sul.     

A explanação do projeto, desde a construção da ideia de pauta até a finalização do 

estudo, representou um longo período de experiência e muito aprendizado, não apenas 

profissional como também social e emocional, pois o Jornal A Palavra está inserido no 

cotidiano de muitos sepeenses. Durante a evolução do trabalho, foi possível lidar com 

diferentes obstáculos e, consequentemente, buscar soluções para a transposição dos mesmos, 

foi algo que auxiliou a desenvolvermos capacidades antes não trabalhadas e por fim 

adormecidas.  

 A possibilidade de poder trabalhar com uma extensa e rica história no estudo de final 

de graduação deixou claro a necessidade de estruturar bem as entrevistas que serviram de base 

para o produto final. Pois, já era sabido que dificilmente as entrevistas seriam refeitas, então, 

tivemos que primar pela objetividade.  

 Após da construção da ideia do projeto e uma grande pesquisa feita em torno dos 

envolvidos na história do jornal foi trabalhado todas as técnicas jornalísticas treinadas durante 

o curso de Jornalismo no Centro Universitário Franciscano, (técnicas) que certamente servirão 

de base para toda a vida profissional de um jornalista. Além da parte profissional, foi 

alcançada uma evolução humana, pois a maioria dos entrevistados eram pessoas de mais 

idade e, durante as entrevistas, sempre passavam alguns ensinamentos. 

Sabemos que todo jornal busca a isenção, a imparcialidade e a credibilidade. A luta é 

diária para que o Jornal A Palavra alcance estes predicados, no entanto, dependem da 

checagem incansável das informações, da impessoalidade do texto e da consulta a uma 

pluralidade de fontes para conquistar a confiança dos leitores. Isso muitas vezes foi percebido 

por alguns deles, que quando se sentiam atingidos cancelavam o contato com o jornal. Gaye 

Tuchman (1972) afirma que a objetividade protege o jornalista para trabalhar fatos relativos à 

realidade social, do risco da sua atividade; portanto, estudaremos os conceitos de objetividade, 

acontecimento e valores notícia a fim de alcançar a compreensão do que é o texto 

informativo, e então chegar a uma possível resposta para o nosso problema de pesquisa. 



 

Em um segundo momento, foi estudado umas das metodologias que serviram de base 

para que se fosse relatada a trajetória do jornal, a história oral, metodologia muito eficaz, pois 

dá voz a quem realmente participou da trajetória do jornal estudado. 

 Após as entrevistas serem minuciosamente estruturadas, foi a vez de finalmente ir a 

campo. Em cada conversa sentíamos a emoção e a demonstração de afeto pelo Jornal A 

Palavra, lembranças que emocionaram grande parte dos entrevistados. Desde o primeiro 

contato feito com os entrevistados, já era sentido a força que o jornal construiu em São Sepé, 

pois eles demonstravam grande interesse de repassar suas experiências vivenciadas. 

Com as entrevistas todas redigidas, foi a vez de pôr em prática as técnicas de redação 

para a montagem da grande reportagem. Para auxiliar no registro da história, foram usados os 

arquivos do jornal em questão e nele encontrados algumas peculiaridades descritas no texto, 

isso pode ser explicado pela falta de formação de uma parte significativa de colaboradores. Na 

organização do texto foi constatada a importância das fontes, por se tratar de 60 anos de 

história, e elas foram imprescindíveis.  

Outro fator que pesa no jornalismo é a parcialidade, que muitas vezes foi o motivo de 

afastamentos de leitores. A editoria de política muitas vezes foi alvo de desconfiança pelos 

receptores das notícias. Ao analisarmos as edições foi constatado que várias matérias eram 

tendenciosas, comprovando a ligação política que o jornal sempre teve.  

O trabalho realizado permitiu mostrar a dificuldade de se fazer jornalismo em uma 

cidade pequena. Descobrimos que, além de bons funcionários, os meios comunicacionais de 

pequeno porte precisam de apoiadores que tornem viável a vida financeira de um jornal. Fato 

este que instigou o pesquisador a continuar estudando para que sejam encontradas ideias para 

o auxílio desta tão importante forma de se comunicar, que é o jornalismo impresso.  
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ANEXOS 

 

(Anexo 1, entrevista com Eduardo Vargas) 

Pesquisador: Bom dia Eduardo, agradeço desde já a tua disponibilidade para 

falar sobre o jornal A Palavra. 

 

Eduardo: É um prazer falar deste jornal, veículo tão importante para os sepeenses. 

 

Bom, como que surgiu a idéia da família Vargas obter um jornal? 

 

Isto surgiu há muitos anos atrás com o pai, mas seus compromissos políticos não 

davam tempo para que ele pudesse, de fato, se envolver com um jornal. Em 2005, ainda 

envolvido com a política, num almoço de família o pai lançou esta ideia, ele sabia que o jornal 

estava com problemas financeiros. Fizemos algumas tentativas de comprar o jornal, mas o 

irmãos Machado resistiam argumentando o amor pelo jornalismo, depois de algum tempo eles 

não aguentaram as dívidas e nos venderam. Meu pai sempre quis voltar a ser proprietário de 

um jornal e o sonho se concretizou justamente no que ele já foi sócio. 

 

Segundo nosso estudo, o Jornal A Palavra sempre foi adquirido por pessoas que 

apenas assumiam as dívidas do mesmo, com vocês foi diferente? 

 

(Risos). Desta vez não foi diferente, assumimos dívidas que os antigos donos 

causaram, mas com apenas três meses já conseguimos limpar o nome do jornal e obtemos 

novos créditos. 

 

Após a efetuação da compra, o quê foi feito? 

 

Primeiro separamos a gráfica do jornal, os irmãos Machado assumiram isto. Depois 

resolvi chamar só amigos, apenas Kirmá Motta (revisora) que tinha mais de 25 anos. 

Sabíamos que havia um desafio, mas resolvemos abraçá-lo. Anderson Vargas, Rafaela 

Bitencourt, Guilherme Giuliani, Kirmá Motta e Ana Paula era a nossa equipe. 

Quando chegou em minha casa a primeira edição do jornal eu nem acreditei que aquele bando 

de meninos conseguiu botar nas bancas um jornal. 



 

 

 Onde foram feitas as primeiras impressões? 

 Em São Sepé teríamos que entregar o jornal para a gráfica dois dias antes, em 

Cachoeira poderíamos entregar na tarde anterior. Tivemos que optar pela cidade vizinha, 

infelizmente. 

 

Como que funciona a participação da tua família no jornal? 

 

Eles deixam o jornal em minhas mãos, minha mãe sempre me auxilia em opiniões 

financeiras, ela é uma ótima administradora, já o pai, além de também auxiliar na parte 

financeira é um ótimo conselheiro. No começo não me imaginava com essa independência 

toda, mas com o grupo de funcionários que tenho, isso se torna mais fácil.  

 

Pelas pesquisas realizadas em nosso trabalho foi identificado um grande 

problema financeiro em toda a vida da empresa A Palavra, como que é administrar um 

jornal? 

  

Confesso que é bem difícil esta questão, sempre tivemos problemas financeiros, agora 

que demos uma estabilizada, mas isso é uma constante no jornal e tínhamos a consciência 

disto. Mas como já disse, minha atual equipe é excelente. 

  

 Como que surgiu a ideia de terem uma filial em Formigueiro? 

 A ideia surgiu por nossa redatora, Rafaela Bitencourt, foi uma das nossas primeiras 

funcionárias. Por ter bastantes conhecidos, sabíamos da dificuldade de comunicação que 

Formigueiro tinha e vimos nesta dificuldade uma oportunidade semearmos nosso jornal ali. 

 Você relatou inúmeras dificuldades vivenciadas pela administração da família 

Vargas, vocês pretendem continuar no jornalismo? 

 Estamos vivenciando o melhor momento do jornal e pretendemos crescer cada vez 

mais, para sempre manter viva a história que o seu Bidico começou em 1950. 

 



 

(Anexo 2, entrevista com Rosana Haag) 

Pesquisador –  Bom dia Rosana, como já havíamos combinado, estou aqui para 

falar sobre o Jornal A Palavra. Para iniciar preciso saber quais foram os anos que você 

trabalhou no jornal? 

Rosana: Trabalhei nos anos 1999 à 2001, sendo que em 99 eu fazia mais a parte do 

esporte, e depois eu comecei a trabalhar no todo do jornal, juntamente com a Camila Schröder 

e o Serginho nós éramos a equipe responsável por produzir todo o jornal. A recém tinha me 

formado e por convite do Antônio vim trabalhar no jornalismo. 

. 

Qual era tua função no jornal? 

Como eu já falei, iniciei fazendo a pagina do esporte que abordava tudo, toda a parte 

esportiva em São Sepé e depois me dediquei ao contexto geral do Jornal, onde éramos em três 

pessoas pra cobrir todos os setores da comunidade. 

Como você via a questão financeira do jornal? 

Sempre com muita dificuldade, a situação era precária faziam-se muitos milagres pra 

continuar com o jornal, a gráfica era aqui, tinha um porte maior que facilitava continuação do 

jornal. 

Quem eram os proprietários na época que você trabalhava? 

Os proprietários eram o seu Bebe (Elemar) e o Souza (Antônio), a Eliéte o Paulinho e o 

Gelson cuidavam da gráfica e quem administrava tudo era o Toloredo Brum. 

Qual eram os principais problemas enfrentados pelo Jornal Apalavra? 

 

Para a realização do jornal tinham alguns obstáculos, como por exemplo:  

faltavam material para viabilizar a reportagem, não tínhamos maquinas fotográficas era tudo 

muito primário, não tínhamos carro, não tínhamos gravador tudo funcionava meio 

artesanalmente. 

 



 

Você falou em maquina fotográfica, por que não saiam fotos na época? Como foi 

a primeira vez que saíram as fotos impressas no jornal? 

Porque o investimento teria que ser grande até que se conseguiu viabilizar esse projeto 

de sair fotos no ano de 2001, que alias, a primeira edição em que saiu foi marcada, foi feito na 

coragem porque não tínhamos a experiência e nem o conhecimento especifico pra fazer a 

coisa, mas mexendo daqui dali saiu, enfim saiu a primeira edição com foto do jornal 

Apalavra, eu lembro que foi sobre uma audiência que teve no clube do comercio na época da 

prefeita Julia a respeito da barragem da pulqueria onde foi um evento que trouxe muita gente 

ao município, e que foi o nosso marco inicial da edição com foto do Jornal Apalavra. 

Como era equipe? Como foi a equipe do jornal Apalavra nesses anos? 

A equipe era muito pequena, como eu já falei éramos eu a Camila e Serginho, sempre 

com a parte o Toloredo , nos levando e sendo „parceiro‟ pra ir aos locais de reportagens 

conosco nós incluímos os carros particulares dos funcionários pra fazer esse tipo de trabalho, 

a Eliete era quem diagramava  o jornal, isso a maior parte, então a equipe se resumia em 

quatros pessoas. 

Quanto tempo durou suas atividades lá? 

Sai de lá em setembro de 2001 que foi quando eu fui pro hotel Bavária em Gramado 

trabalhar especificamente em relações publicas, e nessa época a Camila Schröder também saiu 

quando entraram a Dionéia Moratto e  Fabiane Brum. 

 

 

(Anexo 3, entrevista com Sidney Gonçalves) 

Pesquisador: Olá Sidney, estou com os arquivos da época para que facilite a sua 

leitura, espero que ajude a contarmos a história do jornal. 

 

Sidney: Oi, em primeiro lugar quero registrar que é um prazer estar falando sobre este 

jornal, pois ele marcou muito a minha vida. 

 

Bom, você citou que o jornal marcou a sua vida, de que maneira ele ficou 

marcado? 

 



 

De forma muito positiva, apesar dos sérios problemas financeiros que tivemos. O 

coleguismo que tínhamos lá era fantástico. Aprendi muito com os erros e acertos, apesar dos 

poucos acertos (risos). Mas a „cagada‟ já havia sido feita, o jornal nunca se recuperará 

financeiramente, não acredito que alguém possa manter um jornal em uma cidade tão 

pequena. 

 

De que forma o senhor acha que os antigos donos cometeram estes erros 

financeiros? 

 

Nós tínhamos contas impagáveis, como a para receita federal e para a empresa que 

compraram equipamentos, se não me engano a máquina de impressão foi comprada desta 

empresa. O jornal nunca se recuperará financeiramente. Não acredito que alguém possa 

manter um jornal em uma cidade tão pequena. Nós tínhamos contas impagáveis, como a para 

receita federal e para a empresa de que compraram equipamentos, se não me engano a 

máquina de impressão foi comprada desta empresa 

 

Como era a participação sua nas decisões do jornal? 

 

Pra falar a verdade, eu não tinha uma participação ativa no jornal, somente o Airo 

Lima se envolvia nas decisões. Entrei na sociedade pela amizade que eu tinha com João Luiz 

Vargas, o sonho dele era ter um jornal, apesar de também não participar ativamente. 

Então, o Airo cuidava de tudo, o lucro nunca aparecia e quando estourava problemas 

financeiros sobrava para a gente cobrir (risos). 

 

Quanto tempo durou a administração de vocês?  

 

Não chegou há dois anos, mas pareceu que durou um dez anos, era um problema atrás 

do outro, a gente pagava para ter o jornal. 

 

Antes de participarem do jornal A Palavra vocês tiveram alguma experiência em 

jornalismo? Alguém de vocês tinha instrução? 

 



 

Como eu já comentei antes, eu participei do jornal pela amizade que eu tinha com o 

Pelado (João Luiz Vargas). Apenas eu e ele tínhamos diploma, apesar de não ser na área de 

jornalismo. Ah, João Luiz possui uma carteira de jornalista, mas não é formado. 

 

Então ninguém havia vivenciado o jornalismo? 

Não. 

 

Por que durou tão pouco a participação de vocês? E por qual o motivo vocês 

venderam a empresa A Palavra?  

O jornal só dava prejuízo, não tinha conhecimento das dívidas do jornal, se tivesse não 

havia me envolvido. A pergunta era por que durou tão pouco? Bem, acredito que por causa 

dessas dívidas e por causa dos problemas que dava. 

Nós sabíamos que não tinha condições de sanar as contas, então o Gelson se ofereceu para 

assumi-las e entregamos com o enorme prazer (risos). 

 

(Anexo 4, entrevista com Elemar Machado)  

Bom dia Elemar, muito obrigado por estar nos recebendo em sua residência. 

Como que foi seu primeiro contato com o Jornal A Palavra? 

 Eu trabalhava na gráfica do jornal desde a metade da década de 50. Acompanhei 

grande parte da história dele e sou muito grato por toda a experiência que o jornalismo me 

proporcionou. 

 

 O senhor tem alguma formação superior? 

 Não, apenas sou um admirador e um apaixonado por jornalismo, continuo trabalhando, 

mas somente na parte gráfica.  

 

 E como que o senhor chegou à direção do noticioso? 

 Portinho, que era o proprietário na época, não agüentava mais ficar trocando o efetivo, 

aquilo estava fazendo mal para ele. No começo de 72, ele cedeu à pressão dos funcionários e 



 

nos vendeu o jornal. Sempre quis mostrar a minha opinião escrevendo, mas nunca tive a 

oportunidade. Depois que fechamos o contrato é que eu fui notar que eu não estava preparado 

para assumir o cargo de redator do jornal. Minha sorte que meu irmão, que vinha do comércio 

sepeense, tinha uma boa base para escrever. 

  

 Analisando as edições do jornal percebemos que somente no final da década de 

90 fotos foram impressas fotos no jornal, tendo em vista que na época vocês já tinham a 

maquina linotipo, que possibilitava esta impressão. Por que isto acontecia?  

 Bom, temos de admitir alguns erros que cometemos, pois bem, não nos organizamos 

financeiramente para que isso acontecesse. 

  

 O senhor e seu irmão participaram, por duas vezes, da administração do jornal, 

por que vocês venderam o jornal? 

Meu irmão e eu podíamos fechar a porta do jornal, a qualquer momento, e, apenas nos 

dedicar à gráfica, que era o que sustentava o jornal. Mas o amor que a gente tinha de relatar a 

história do município, era maior. Por falta de experiência, cometemos alguns erros 

determinantes e não havia alternativa. Infelizmente, tivemos de vender a nossa paixão 

 

E a nova aquisição do jornal, de que forma se deu? 

Nós já tínhamos pensando em desistir do jornal e trabalhar apenas na gráfica, mas 

resolvemos funcionar como os grandes jornais do país, e o resultado foi bastante proveitoso. 

Sabíamos que era preciso uma renovação, mas o pouco poder de aquisição não nos permitia 

quaisquer ação. 

 

A grande „missão‟ sua e de seu irmão, parecia ser impressões de fotos coloridas, 

como foi alcançada essa vitória? 



 

Primeiro fomos até Porto Alegre para olhar maquinário. Sabíamos que estávamos 

prestes a realizar nossos sonhos. Ficamos muito felizes em ver nosso trabalho impresso em 

cores.  

 

 

 


