
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Daiani Ferrari Trindade 

 

 

 

A PRODUÇÃO DE UM RADIOJORNAL A PARTIR DE UMA ASSESSORIA DE 

IMPRENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2006 

 



Daiani Ferrari Trindade 

 

 

 

 

A PRODUÇÃO DE UM RADIOJORNAL A PARTIR DE UMA ASSESSORIA DE 

IMPRENSA 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao 
Curso de Comunicação Social - Jornalismo – 
Área de Artes, Letras e Comunicação, do 
Centro Universitário Franciscano, como 
requisito parcial para obtenção do grau de 
bacharel em Comunicação Social – 
Habilitação em Jornalismo. 
 

 

 

 

Orientador: Gilson Luiz Piber da Silva 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2006 



Daiani Ferrari Trindade 

 

 

 

 

A PRODUÇÃO DE UM RADIOJORNAL ATRAVÉS DE UMA ASSESSORIA DE 

IMPRENSA 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao Curso de Comunicação Social - 
Jornalismo – Área de Artes, Letras e Comunicação, do Centro Universitário Franciscano, 
como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel em Comunicação Social – 
Habilitação em Jornalismo. 

 

 

 

 

Gilson Luiz Piber da Silva – Orientador 

 

 

Carlos Alberto Badke 

 

 

Clarissa Lovatto 

 

 

 

Aprovado em ......... de .......................................... de................. 



AGRADECIMENTOS: 

 

São muitas as pessoas que merecem agradecimentos, não só por este trabalho, mas 

pelos quatro anos de faculdade. Pessoas que me apoiaram desde minha primeira saída de São 

Borja, pessoas que acreditaram em mim e me viam, antes de mim mesma, uma jornalista. 

Muitos me viam na televisão. Mas estes quatro anos me mostraram o fascínio do rádio e da 

assessoria de imprensa. Ainda lembro de quando fui para Bagé, 500 km de distância que 

deram início a tudo que hoje comemoro.  

Antes de qualquer um, devo gratidão eterna a cascuda e ao cascudo (mãe e pai), que sei 

que fizeram o possível e o impossível para me ver uma jornalista hoje. A Marciele, mesmo 

com seu mau-humor sei que também torceu por mim.  

Não posso esquecer da minha primeira faculdade, a Urcamp, de Bagé. Foi aquela 

faculdade que me ensinou a amar tudo que agora é uma realidade. Além da faculdade, lá fiz 

alguns amigos queridos, que com certeza nunca vou esquecer. Amigos que agora são 

distantes, mas nunca esquecidos e sempre amados. Bia e Deise, amigas de todas as horas, que 

nem o tempo e a distância podem fazer esquecer.  

A prima, que agüentou todo meu mau-humor quando algo dava errado, sem nem falar 

nada. 

Na Unifra, alguns amigos que espero levar para sempre, amigos de verdade que me 

acolheram desde o início. O Maiquel foi o primeiro, meu colega mais freqüente. Todas as 

disciplinas, lá estava ele, sempre sendo o inteligente da história. Deu-me uma baita mão na 

monografia. Certo que vai ser professor. Dai, tem que comentar! 

Depois veio a Mariana, o furacão que deixa qualquer pessoa tonta, mas uma 

profissional de primeira. A agilidade, atenção e doçura a definem perfeitamente. Se vira esse 

bichinho. Não te preocupa, o cachorrinho vai sair! 

Mais tarde a Fran, que nem gostava muito, mas estava lá. Aos poucos fui gostando e se 

transformou em uma grande amiga, colega de aula, colega de trabalho. Profissional 

competentíssima. Todos ganham com sua presença. Olelê, olalá... ADORO! 

Nós quatro formamos o grupo perfeito para trabalhar, um completa o outro. A teoria e 

jornal impresso (Maiquel), a televisão (Mariana e Fran), rádio (eu), assessoria (Fran e eu). O 

quarteto perfeito. Obrigada pela ajuda, pelas casas que todos me emprestaram. Pobre São 

Borja! Tão sozinha no pombal!  

Alguns professores também marcaram muito. O Bebeto pelas melhores aulas, 

assessoria de imprensa, amizade e definição do tema da monografia. O Gilson, pelo rádio, 



pela calma, conversas políticas, orientação, amizade e palavras de incentivo: “Vamos São 

Borja, não te micha!”.  

Não dá para esquecer o Serginho, o Paulinho e o Marquinhos. Valeu.  

Aos colegas de trabalho, minha sincera gratidão. Luciano, Fabi, Anderlize, Gardel, 

Jaiana, Jeanne, Gerri, Cris. Obrigada por todo o incentivo e compreensão.  

Tia Cacilda, tio Zé, Kel, Angélica, João, pelos finais de semana que me acolhiam 

quando precisava de descanso. 

A todos, obrigada. Obrigada por me aceitarem, me ajudarem e sempre acreditarem em 

mim.  

 

 

 

 

 

.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMO 
 

 
Este trabalho tem a finalidade de mostrar a viabilidade de produzir um radiojornal, tendo 
como base ou ferramenta de apoio o website da Prefeitura de Santa Maria. Nele, estão 
contidas a descrição de uma assessoria de imprensa, em especial a da Prefeitura, e as 
características do rádio e o que faz dele o meio de comunicação de maior abrangência e 
credibilidade entre as pessoas. Traz também a descrição simplificada dos programas 
radiofônicos que são acompanhados pela equipe de assessoria de imprensa da Secretaria de 
Comunicação e a repercussão que as notícias produzidas na Secom têm nas rádios locais. 
Todo este trabalho é motivado pela falta de informação que a comunidade santa-mariense tem 
em relação às notícias geradas pela Prefeitura, que são de vital importância para ela. Foi a 
partir do acompanhamento feito pela assessoria de imprensa com a rádio-escuta e clipping que 
se comprovou a viabilidade de um programa voltado apenas para as informações da 
Prefeitura. Além de transmitir as informações, o objetivo do programa é agir como agente 
social e interagir com a comunidade. Este radiojornal poderá ter a participação da sociedade e 
será um serviço para ela.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Mostrar a viabilidade de um radiojornal com notícias exclusivas da Prefeitura de Santa 

Maria, produzido a partir das notícias da Secretaria de Comunicação (Secom) da Prefeitura. 

Para apresentar este trabalho serão estudados vários conceitos específicos do campo da 

comunicação social, sobretudo o jornalismo. A intenção é mostrar que um novo programa é 

totalmente exeqüível devido ao grande número de informações repassadas pela Prefeitura aos 

meios de comunicação, e também pela importância que elas têm para a comunidade. É 

importante a criação de um novo formato de programa para o rádio, que dê conta da demanda 

de notícias que são geradas através das ações das 22 secretarias da Prefeitura e do Gabinete do 

Prefeito.  

O rádio é um meio de comunicação de massa que consegue passar as informações de 

maneira fácil e precisa, bem como dar voz ao público. Também é o veículo que consegue 

chegar ao maior número de pessoas, em função do baixo custo dos aparelhos, pela 

cumplicidade que existe entre público e apresentadores, que acabam prendendo atenção dos 

ouvintes e ganhando sua confiança. Outro fator importante é que o rádio não necessita da 

atenção exclusiva das pessoas, por não possuir o recurso da imagem, como a televisão, 

podendo muito bem ser prestigiado pelo ouvinte mesmo quando este se encontra na realização 

de outras tarefas que não permitem a atenção exclusiva ao rádio.  

Este trabalho tentará exemplificar com o maior cuidado possível as atividades 

desenvolvidas pelas assessorias de imprensa, em especial a da Secom. Sua estrutura, forma de 

trabalho e rotina produtiva também serão pontos debatidos neste estudo. O trabalho 

desenvolvido pela assessoria de imprensa da Secom é de extrema importância para o governo 

municipal e para a cidade, pois divulga notícias sobre temas que têm a capacidade de agregar 

públicos bem distintos dentro de um mesmo interesse.  

Além de trabalhar as assessorias de imprensa, iremos mostrar o porquê de o rádio ser o 

veículo escolhido para hospedar este novo programa voltado para a divulgação das atividades 

desenvolvidas pela administração municipal de Santa Maria. Um radiojornal é o segmento 

proposto, visto que, segundo Ferraretto (2001, p. 55), corresponde a uma versão radiofônica 

dos periódicos impressos, reunindo várias formas jornalísticas, boletins, comentários, 

editoriais e seções fixas, como meteorologia, trânsito, mercado financeiro, e mesmo 

entrevistas.  

As notícias que são veiculadas nos meios de comunicação passam por um processo de 

produção, que vai desde a seleção dos fatos que receberão caráter noticioso até a produção 



delas. Alguns destes processos também serão analisados e expostos neste trabalho. Bem como 

a conclusão final da viabilidade ou não de um radiojornal que apresente somente notícias da 

administração municipal e possa dar voz à comunidade, esclarecendo dúvidas, levando 

informações de interesse público, saúde, educação, saneamento básico, cultura e o 

desenvolvimento da cidade.  

O tema deste estudo foi definido a partir de uma experiência empírica da autora, que 

teve a oportunidade de trabalhar no setor de assessoria de imprensa da Secom do Executivo e 

pôde verificar que as notícias produzidas sobre a administração não chegam, na sua 

totalidade, ao conhecimento da comunidade santa-mariense. Foi através do acompanhamento 

das rádios, televisões e periódicos locais que foi apurado este dado.  

Convém ressaltar que nos capítulos que compõem este trabalho poderão ser apreciados 

todos os dados superficialmente exemplificados nesta introdução, acerca das assessorias de 

imprensa, radiodifusão, rotina da Secom e teorias utilizadas para chegar ao objetivo do 

projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 A CONSTRUÇÃO DA NOTÍCIA NAS ASSESSORIAS DE IMPRENSA 

 

O processo de construção das notícias é complexo e passa por várias fases trabalhadas 

pelo jornalista, ou profissional de comunicação. Nesta etapa serão apresentadas as teorias que 

estão presentes para explicar este trabalho final de graduação. Entre elas, a Teoria do 

Gatekeeper, que irá explicar o porquê das escolhas editoriais dos veículos de comunicação, 

seu conceito e origem. E, também, os valores-notícias, fatores que determinam se 

determinado fato é notícia, e se pode vir a ser um fato noticiável.   

 

2.1 GATEKEEPER E A SELEÇÃO DAS NOTÍCIAS 

 

A Teoria do Gatekeeper, ou Teoria da Ação Pessoal, foi lançada por David Manning 

White, em 1950, através de experiências que reforçaram a idéia de que as notícias são 

selecionadas e produzidas pelos jornalistas, através de suas escolhas pessoais. Elas partem de 

uma análise micro-sociológica, ou seja, em nível do indivíduo, concebidas através de 

experiências, carga de conhecimento e cotidiano próprio do produtor das notícias. Na vida, as 

pessoas já tomam decisões baseadas nas preferências pessoais, assim como o jornalista.  

É a partir das escolhas individuais que, além dos veículos de comunicação, a equipe da 

assessoria de imprensa da Secom seleciona o que será notícia entre os eventos e ações da 

Prefeitura. Muitas informações são geradas pela administração, e as jornalistas da Secom 

atuam na seleção do que pode ser pauta para as empresas de comunicação da cidade. Sousa 

(2002, p.123) confirma a Teoria da Ação Pessoal quando fala que os meios selecionam a 

informação, de acordo com uma grelha interpretativa que valoriza determinados 

acontecimentos em detrimento de outros. Neste caso, a seleção para que as informações sejam 

transformadas em notícias é feita pela assessoria de imprensa da Secom.  

A secretaria atua na reconstrução social da realidade no momento em que pauta os 

media de acordo com as informações da Prefeitura que beneficiam a sociedade santa-

mariense, reforçando a idéia de que o jornalismo é um agente que transforma a realidade. A 

Secom é, de acordo com Wolf (2003), um fator de controle de uma zona-filtro, através de 

sistemas objetivos de regras ou por seus gatekeepers, profissionais que atuam dentro de sua 

estrutura. São eles que têm o poder de decidir se deixam passar ou interrompem uma 

informação.  

Fatores que interferem na seleção das notícias são o espaço nas publicações e as 

questões ideológicas de quem comanda as atividades dentro das empresas. Uma sugestão de 



pauta pode não ser aceita pelo tempo ou espaço que é necessário e irá utilizar para ser 

veiculado. O relato deve estar adequado aos limites do noticiário, seja a dimensão 

característica do jornal – standard ou tablóide – seja a duração do noticiário de rádio ou 

televisivo (HOHLFELDT, 2001, p. 211).  

Todas as experiências que comprovam a Teoria do Gatekeeper acabam deixando de lado 

a “Teoria do Espelho”. Ela diz que as notícias são um espelho da realidade, mas acabam  

determinadas pelas escolhas pessoais dos jornalistas. São eles que determinam se um fato será 

noticiado ou não. Se não for ordenado pelos jornalistas que determinado acontecimento seja 

noticiado em um meio de comunicação, ele não chegará até o alcance do público, logo não 

será notícia. Uma notícia depende do público para ser considerada como tal. Um fato 

colocado em forma de texto noticioso nunca será notícia se ficar guardado dentro de uma 

gaveta.  

 

2.2 VALOR-NOTÍCIA E SEUS CRITÉRIOS  

 

A notícia, segundo Barbosa (2001), é o relato dos fatos ou acontecimentos atuais, de 

interesse e importância para a comunidade, e capaz de ser compreendido pelo público. Para 

que um determinado fato se transforme em notícia, ele é analisado por uma série de juízos 

críticos, os critérios de noticiabilidade, ou valores-notícia, que são elementos centrais da 

prática jornalística, por tratar diretamente com a seleção e produção da notícia. 

Dentre os valores-notícia, Traquina (2005), baseado no estudo de Galtung e Ruge 

(1965/1993), cita 12 elementos que podem responder “como é que os acontecimentos se 

tornam notícias?”: a freqüência, ou tempo de duração do acontecimento, amplitude do evento, 

clareza do fato, a significância, a facilidade de inserir o “novo” numa “velha” idéia que 

corresponda ao que se espera que aconteça, o inesperado, a continuação como notícia do que 

já ganhou noticiabilidade, a necessidade de manter um equilíbrio nas notícias com uma 

diversidade de assuntos abordados, referência a nações de elite, o valor-notícia da 

proeminência do ator do acontecimento, referência à pessoas envolvidas e a negatividade, ou 

seja, tudo que é ruim será de interesse das pessoas.  

Alguns destes critérios podem ser encontrados dentro das rotinas produtivas para a 

construção das notícias da assessoria de imprensa da Secom, como a amplitude do fato. A 

equipe avalia a relevância das informações que chegam até a assessoria e decide se ele pode 

ser transformado em notícia, sendo trabalhado, transformado em conteúdo noticioso e 



veiculado no website da Prefeitura, sendo posteriormente enviado aos meios de comunicação 

locais.  

O critério da continuidade também é levado em consideração dentro da assessoria de 

imprensa da Secom. O fato não á apenas noticiado uma única vez, ele recebe atenção e  

acompanhamento na produção da notícia antes do fato ou evento, sempre fazendo o convite 

para que a imprensa local se interesse por ele também. E, também, acompanha o episódio 

durante sua realização. A assessoria se preocupa em noticiar os acontecimentos desde a 

elaboração até sua realização. 

 
Para Galtung e Ruge, a continuidade como valor-notícia consiste na idéia de que logo 
que algum acontecimento ou assunto atinja os cabeçalhos e seja definido como 
“notícia”, então continuará a ser definido como notícia durante algum tempo, mesmo 
que a amplitude seja drasticamente reduzida (TRAQUINA, 2005, p. 71). 
 

Além destes critérios que Traquina (2005) expõe, que definem a noticiabilidade como o 

conjunto de elementos pelos quais as empresas e os trabalhadores da comunicação controlam 

a produção de informações, eles podem ser incorporados em mais cinco grupos. Os critérios 

substantivos, que podem ser determinantes em função da importância do fato e o interesse da 

notícia, destacam o grau e nível hierárquico dos indivíduos envolvidos na notícia. No caso das 

notícias que são veiculadas pela assessoria de imprensa da Prefeitura, o critério que pode 

determinar se o fato será pauta dos veículos de comunicação locais é o poder institucional que 

ela detém. A administração exerce poder, mesmo que os veículos não queiram. É através 

desta supremacia que determinados fatos se tornam notícias.  

No caso de uma coletiva concedida pelo Prefeito aos media locais, por exemplo, o 

assunto obrigatoriamente transforma-se em pauta, não por ser um ato do Prefeito, mas por que 

interfere na vida da comunidade. A questão de ideologia do veículo é superada pela 

importância que o anúncio do governante pode ter para a população.  

Alguns fatores que definem operativamente o valor/notícia “importância” de um 
evento são, portanto, o grau de poder institucional, a relevância de outras hierarquias 
não-institucionais, a sua visibilidade (isto é, a capacidade de ser reconhecido fora do 
grupo de poder em questão), a extensão e o peso dessas organizações sociais e 
econômicas (WOLF, 2003, p. 210).  
 

Logo, a Prefeitura, não só a de Santa Maria, mas qualquer outra exerce poder, e é uma 

fonte de informação por si só, sem que nos seus eventos, ações ou projetos sejam incluídos 

fatores que os determine como uma possível pauta. Como o secretário de Comunicação, 

Luciano Ribas, define, existem fatos que estabelecem uma certa obrigatoriedade nos meios de 

comunicação de que noticiem o que é feito pela Prefeitura.  



Completando a hipótese de que o grau hierárquico, por si só, seja um critério relevante 

para a formação de notícias, o que também influencia, e muito, é o impacto dos fatos sobre a 

população. Segundo Wolf (2003), um fator que operativamente determina a importância de 

um acontecimento é sua potencialidade de influir ou incidir sobre os interesses do país. No dia 

11 de agosto, a assessoria de imprensa da Secom noticiou que o Programa de Arrendamento 

Residencial (PAR)1 apresentou as 131 famílias que foram selecionadas para o novo 

empreendimento. Além de divulgar os nomes dos contemplados com os apartamentos, a 

Secom também ponderou que no dia 19 de agosto, seriam sorteados os apartamentos entre os 

novos moradores. Este fato despertou interesse nos veículos de comunicação, entre eles, os 

periódicos locais, Diário de Santa Maria e A Razão, que, juntamente com a assessoria de 

imprensa da Prefeitura, acompanharam o sorteio, gerando notícia no dia 21 de agosto em 

ambos. Esta notícia também foi possibilitada por outro fator determinante para a seleção das 

notícias, a quantidade de pessoas que o acontecimento envolve. Quanto maior é o número de 

pessoas envolvidas, maior é a visibilidade do evento, os seja, seu valor notícia.  

Já a acessibilidade do acontecimento, que pode fazer com que uma equipe de algum 

meio de comunicação possa se deslocar de forma mais fácil e ágil para realizar a cobertura 

também é um critério de noticiabililidade, são as categorias relativas ao produto, como explica 

Hohlfeldt (2001). O autor comenta que estas categorias se referem à disponibilidade de 

materiais e características específicas do produto específico. Uma sugestão de pauta que 

proporcione para a empresa jornalística o deslocamento mais fácil também contribui para que 

seja aceita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 O Programa de Arrendamento Residencial (PAR) é um programa que utiliza recursos do FAR, Fundo de 
Arrendamento Residencial, exclusivo do programa, destinado à redução no déficit habitacional nos grandes 



3 ASSESSORIA DE IMPRENSA, RÁDIO E INTERNET 

Neste capítulo será apresentado um breve histórico das assessorias de imprensas, seus 

conceitos, funções e formas de trabalho. Além de comentar, também, sobre a radiodifusão e 

internet. O rádio é o veículo de maior alcance entre a população, e serão apresentados os 

motivos para esta definição. E também a internet será trabalhada neste tópico, por ser o 

principal meio de divulgação das informações da Prefeitura de Santa Maria, através de textos 

produzidos pela equipe de assessoria de imprensa da Secretaria de Comunicação. 

 

3.1 A NOTÍCIA EM UMA ASSESSORIA DE IMPRENSA 

Uma assessoria de imprensa é um segmento do campo jornalístico que trabalha de 

acordo com os interesses de uma pessoa, empresa, ou mesmo, instituição. Ela atua realizando 

a mediação do assessorado com os diversos meios de comunicação. Faz esta intervenção 

através do envio de materiais de divulgação de eventos e ações. 

No caso da Prefeitura de Santa Maria, a assessoria de imprensa atua no 

relacionamento da mesma com a imprensa local, enviando notícias sobre as ações e projetos 

desenvolvidos. Trabalha também na intervenção no caso de conflitos, agendamento de 

entrevistas, acompanhamento do que é veiculado sobre a administração e, ainda, na 

elaboração de materiais específicos de divulgação das secretarias que a compõe.  Duarte 

(2002) argumenta que os assessores de imprensa tornaram-se pontos de apoio de repórteres e 

editores ao agirem como intermediários qualificados, estabelecendo uma eficiente fonte de 

ligação entre a fonte das notícias e imprensa.  

 

3.1.2 Evolução das assessorias de imprensa 

 

As Assessorias de Imprensa surgiram junto com o crescimento das publicações 

impressas, por volta do Século XVIII, quando vários setores da sociedade sentiram a 

necessidade de divulgar suas opiniões e ações.  Sua criação recebeu muita influência da 

grande imprensa mundial, que se encontrava em um estágio de maior desenvolvimento que os 

impressos brasileiros. Os primeiros casos de Assessoria de Imprensa, mesmo que 

embrionários, foram nos Estados Unidos. Em 1772, quatro anos antes da Declaração de 

Independência dos Estados Unidos, um grupo de revolucionários liderados por George 

Washington preocupava-se com a divulgação de informações de seu governo e nomeou 

                                                                                                                                                         
centros urbanos. Funciona com um leasing, no qual as famílias pagam mensalmente uma prestação inferior a um 
aluguel normal, e, no prazo máximo de 15 anos, podem ser proprietárias do imóvel.  



Samuel Adams, escritor e editor, que fez um trabalho de Assessoria de Imprensa, que 

misturava Jornalismo e Relações Públicas.  

Em 1829, estava iniciando o serviço de Assessoria de Imprensa institucional, quando 

Amos Kendall organizou o setor de Jornalismo e Relações Públicas da Casa Branca2 e 

concluiu o trabalho produzindo o primeiro house-organ (informativo) das ações da instituição. 

Enquanto nos Estados Unidos, uma nação rica e próspera, a atividade de Assessoria de 

Imprensa se desenvolveu no Século XVIII, no Brasil as primeiras atividades do que seria hoje 

uma Assessoria de Imprensa foram realizadas através de duas iniciativas: o Serviço de 

Divulgação do Ministério da Agricultura, na década de 1940, que misturou divulgação para a 

população, veículos de comunicação e também comunicação institucional, e o Departamento 

de Relações Públicas da Empresa Multinacional The São Paulo Tramwa Light (Light). Foi a 

Light quem lançou o primeiro house-organ, em 1925, que ficou em circulação durante três 

anos. 

 

Em contrapartida, os trabalhadores brasileiros publicavam seus jornais como resposta 
ao quase nenhum espaço dedicado a eles na imprensa da época, então, marcada por 
um forte conteúdo opinativo, não raro a serviço da estrutura de poder existente (...). O 
governo brasileiro preocupou-se, oficialmente, com o atendimento à imprensa em 
1938, quando foi promulgado o Decreto nº 3.371, de 1º de dezembro, que atribuía esta 
função ao secretário da Presidência da República (KOPPLIN e FERRARETTO, p. 22, 
2001). 

 

Hoje, são muito comuns os serviços de Assessoria de Imprensa. Logo que surgiram, os 

profissionais que atuam nesta área foram muito confundidos com os profissionais de Relações 

Públicas, que, segundo Kopplin e Ferraretto (2001), se preocupam com a criação, 

planejamento e execução de programas de integração interna e externa, coordenando desde 

festividades para funcionários até a participação em organização de eventos, cerimonial e 

protocolo. Os autores ainda completam dizendo que: 

 

Os relações públicas terão, ainda, as responsabilidades de realizar pesquisas para 
conhecer opiniões, hábitos e atitudes dos públicos; manter cadastros atualizados dos 
vários segmentos de interesse para a instituição, além de referências históricas do 
próprio assessorado; e participar de estratégias globais de comunicação (p. 14, 2001). 

 

Atualmente, os assessores de imprensa já ganharam seu espaço no campo de trabalho, 

tanto nas empresas em que atuam, ou entre os colegas jornalistas que trabalham nos veículos 

de comunicação tradicionais, como rádio, jornais impressos ou televisões. A profissão de 

                                                 
2 Sede oficial do poder Executivo dos Estados Unidos, também residência oficial do Presidente da República. 
Localizada em Washington, Distrito de Columbia, EUA. 



assessor é uma nova frente de trabalho que auxilia não só o assessorado, mas também os 

jornalistas de redações que muitas vezes recorrem a ele para a solução de impasses e auxílio 

na execução de pautas. 

 

3.1.3 Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia 

 

Por vezes, o assessor sofre com o preconceito dos próprios colegas de profissão, que 

não o vêem como um repórter, por não trabalhar num veículo de comunicação, e sim para 

uma pessoa ou empresa. Maffei (2004, p.25) diz que o bom assessor de imprensa tem muito 

de um repórter, pois realiza os mesmos passos que o outro para produzir seus textos, como 

apurar as fontes, reunir os dados necessários e ainda, identificar se o fato é de interesse 

público para divulgação. Além de também trabalhar com a ética na profissão, assim como 

todo repórter faz, ou deveria fazer.  

 

Um bom assessor de imprensa é aquele que reconhece os limites éticos de sua atuação 
e não os ultrapassa. Não mente, não engana, não ameaça, não oferece vantagens a 
jornalistas em troca de inserção de reportagem positiva sobre seu cliente. Seu 
compromisso principal é sempre o de auxiliar o assessorado no contato com a 
imprensa, em busca da notícia correta (MAFEI, 2004, p. 25). 

 

Uma Assessoria de Imprensa compreende os serviços de administração das 

informações jornalísticas de um assessorado. Ou seja, o relacionamento com os veículos de 

comunicação, o envio de informações, sugestões de pauta, edição de house-organs, boletins 

impressos ou para rádio, produção de revistas ou jornais, além da produção de estratégias de 

comunicação. Uma Assessoria de Imprensa tem a função de fazer a mediação entre diferentes 

públicos, ou seja, mediar a relação entre assessorado e imprensa.  

Segundo Duarte (2002, p. 141), além de fazer esta mediação, uma Assessoria deve ter 

a responsabilidade de divulgar e apresentar os projetos e ações do assessorado. Para abastecer 

os veículos de comunicação a que se quer chegar, o assessor pode se valer de muitos recursos, 

entre eles o envio de releases, press kits, telefonemas ou boletins informativos. 

Release – material de divulgação produzido pela Assessoria de Imprensa e destinado 

aos veículos de comunicação. Tem por função básica levar às redações notícias que possam 

servir de apoio, atração ou pauta, propiciando solicitações de entrevistas ou informações 

complementares. No entendimento de Barbosa (2001, p. 635), o release é a notícia do ponto 

de vista da instituição e, por isso, seu valor jornalístico é relativo (depende de um tratamento 

adequado, se possível enriquecido com novos dados apurados pelo repórter). 



Press kit – conjunto informativo composto de textos, fotografias e outros materiais 

destinados à divulgação do fato jornalístico ou evento publicitário. Presta-se geralmente a 

fornecer ao jornalista o maior embasamento possível para a confecção de matérias 

(BARBOSA, 2001, p. 588).  

House-organ – ou boletins informativos, de acordo com Barbosa (2001, p.371), é um 

veículo impresso ou eletrônico, periódico, de comunicação institucional, dirigido a público 

interno e, menos comumente, a determinados segmentos do público externo diretamente 

ligados à organização.  

Kopplin e Ferraretto (2001, p.18) completam dizendo que as Assessorias de Imprensa 

estão ligadas à necessidade de se divulgar opiniões e realizações de um indivíduo ou grupo de 

pessoas e a existência daquele conjunto de instituições conhecidas como meios de 

comunicação de massa. Desde o início de suas atividades, elas se consolidaram como um dos 

principais campos de atuação do jornalismo, juntamente com os periódicos impressos, o rádio 

e a televisão. Já Duarte (2002, p.141) destaca que as assessorias de imprensa têm caráter 

intencional e negociado, evidenciando o que a instituição ou personalidade considera 

importante e interessante em um acontecimento, de modo que ele vire notícia. Além de 

transformar o fato em notícia, uma assessoria planeja as estratégias para que realmente a 

notícia seja veiculada e se torne pública.  

O secretário de Comunicação Social da Prefeitura de Santa Maria, Luciano do Monte 

Ribas3, considera que a essência da secretaria que comanda é o respeito com o cidadão, na 

medida em que ele possa ser informado das aplicações dos recursos arrecadados pela 

administração. A secretaria tem uma importância tanto externa quanto interna para a 

Prefeitura. Conforme Ribas, a Secom, internamente, consegue prover o conjunto de 

informações da administração, que funciona quase como uma inteligência da Prefeitura, tanto 

pela análise do que a imprensa veicula, quanto pela análise dos dados obtidos com esse 

acompanhamento. Uma inteligência da Prefeitura, pois trabalha com a exposição de todas as 

ações que são desenvolvidas, e tem que, constantemente, avaliar o que precisa ou pode ser 

divulgado.  

Faz também o trabalho de divulgação das ações da administração para os meios de 

comunicação locais e regionais. Santa Maria é uma referência para as demais cidades da 

região, e de todos os projetos trabalhados pelo Executivo, devem ser avaliadas a relevância e a 

importância. A partir desta avaliação, definir se as informações serão transmitidas apenas para 

                                                 
3 Em entrevista realizada para uma série de entrevistas especiais com Secretários municipais, em dezembro de 
2005 e janeiro de 2006.  



os veículos locais ou se os regionais também merecem uma atenção especial. Sempre levando 

em conta a relevância e abrangência do tema. Ribas observa que a principal meta da Secom é 

a transformação da comunicação em um instrumento a serviço do cidadão. Todas os assuntos 

que são transformados em notícias pela assessoria de imprensa da Secom podem ser 

explicados pelos critérios de noticiabilidade que regem as escolhas jornalísticas, ou valores-

notícia, que para Traquina (2005, p. 63), são o conjunto de critérios e operações que fornecem 

a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, possuir valor como notícia. 

 

Assim, os critérios de noticiabilidade são o conjunto de valores-notícia que 
determinam se um acontecimento, ou assunto, é susceptível de se tornar 
notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser transformado em matéria 
noticiável e, por isso, possuindo “valor-notícia” (TRAQUINA, 2005, p.63). 

 

Além de planejar o fluxo das informações que serão repassadas aos veículos de 

comunicação, a Secom trabalha no acompanhamento das notícias que a imprensa veicula 

através do serviço de clipagem e do acompanhamento de alguns programas radiofônicos que 

julga serem mais relevantes para a comunidade. Como por exemplo, o Central CDN, da Rádio 

CDN, ou o Temática, da Rádio Imembuí, que é apresentado por Paulo Gomes Corrêa, entre 

outros, que serão citados mais adiante.   

A Secom possui dois setores distintos, o Administrativo, responsável pela 

Comunicação Institucional da Prefeitura, e todos os trâmites burocráticos para o bom 

andamento da Secretaria, e que segundo Ribas, vem para suprir a lacuna que se forma quando 

determinado assunto não é pauta para os veículos de comunicação. Neste caso, este setor tem 

que trabalhar com a produção de materiais específicos, como folderes, cartazes de divulgação, 

Em maio, mês de aniversário de Santa Maria, a Prefeitura elaborou uma extensa agenda de 

atividades e inaugurações de projetos e obras em homenagem à cidade. O material impresso 

produzido pela Secom, que foi disponibilizado para a população, contou com datas e locais de 

todos os eventos daquele mês, bem como um convite para a participação de toda a população 

da cidade.  

Conforme o secretário, a visibilidade dada à determinada ação pode gerar de alguma 

forma interesse ou obrigatoriedade da imprensa com a comunidade, que tem a necessidade de 

buscar informações. Também há, dentro da estrutura da Secom, a Assessoria de Imprensa. 

Muito mais que tornar públicas as atividades da Prefeitura, ela tem o objetivo de fornecer o 

papel sociopolítico da administração dentro da sociedade. Muito mais que mostrar para a 

comunidade as ações da administração, a Secom deve mostrá-las aos meios de comunicação.  



É a partir dela que os media tomarão conhecimento das ações que vêm beneficiar a cidade, e 

realidade da cidade que a Prefeitura trabalha para transformar e melhorar, mesmo com as 

limitações orçamentárias, políticas ou ideológicas que enfrenta. 

Isso porque os media, onde são veiculadas as informações, desempenham um papel 

importante na construção da realidade, causando mudanças e auxiliando o público na 

estruturação da realidade social em que está inserido e exposto. É conveniente ressaltar que os 

veículos de comunicação nem sempre criam as notícias. Duarte (2002, p.144) comenta que 

muito do conteúdo dos veículos é proveniente das assessorias de imprensa das instituições ou 

empresas. Os relatos daquilo que não é presenciado pela imprensa e a capacidade de informar 

sobre os fatos do assessorado, fazem dos assessores de imprensa os produtores de notícias. A 

notícia é o relato dos fatos: 

 

Ou acontecimentos atuais, de interesse e importância para a comunidade, capaz de ser 
compreendido pelo público. Observa-se, aí, a conceituação de notícia de acordo com 
seus atributos: atualidade, interesse, importância e facilidade de assimilação, enfoque 
adotado por vários estudiosos do assunto (DUARTE, 2002, p. 143). 

 

A Secom apresenta em sua estrutura dois jornalistas com nível superior completo, sendo 

um o diretor de imprensa e três aprendizes de jornalista com nível superior incompleto. Estes 

cinco recebem a denominação de Cargos em Comissão (CC). Há, ainda, dois estagiários, 

acadêmicos do curso de Jornalismo, que auxiliam com os serviços de clipagem, rádio-escuta e 

elaboração de textos e registros fotográficos. 

A Assessoria de Imprensa da Prefeitura faz a mediação dos interesses do Executivo na 

imprensa da cidade. Ela trabalha com a divulgação de todos os projetos e eventos que são 

desenvolvidos ou apoiados pela administração em Santa Maria. São 21 segmentos, que geram 

em média sete notícias por dia, num total de 200 notícias/mês, de uma maneira que todas as 

secretarias tenham algum destaque entre as pautas. Todas as secretarias são atendidas. Mas o 

número de coberturas é diferenciando devido à demanda de cada pasta. Estas notícias 

produzidas são repassadas aos veículos de comunicação locais e da região pela Assessoria de 

Imprensa da Secom, com o objetivo de divulgar o que ocorre dentro da Administração 

Municipal, e, também, como sugestão de pauta. 

O levantamento realizado do número de notícias que a Assessoria divulgou no mês de 

agosto de 2006, mostra que foram 198 notícias, sendo que o maior número delas foi 

relacionado à Secretaria de Cultura. É importante ressaltar que grande parte deste número é 

devido ao fato deste, ser o mês da cultura, em que a Prefeitura organizou uma programação 



especial em sua homenagem. A programação contou com exposições, projetos de integração 

com a comunidade, inaugurações de bibliotecas e espaços para arte, além de atividades 

envolvendo escolas da cidade. O número de notícias produzidas sobre a Secretaria de Cultura 

(SMC) vem seguido do Gabinete do Prefeito e secretarias de Saúde (SMS) e Educação 

(SMED), com respectivamente 27, 23 e 22 apontamentos. 

 

Secretarias e o número correspondente de notícias: 

- Secretaria de Cultura: 27 notícias; 

- Secretaria de Educação: 22 notícias; 

- Secretaria de Saúde: 23 notícias; 

- Secretaria de Obras e Serviços Urbanos: 18 notícias; 

- Secretaria de Finanças: duas notícias 

- Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana: oito notícias; 

- Secretaria de Turismo e Eventos: 12 notícias; 

- Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos: oito notícias; 

- Secretaria de Segurança Pública: três notícias; 

- Secretaria de Desenvolvimento Econômico: três notícias; 

- Secretaria de Desenvolvimento Rural: seis notícias; 

- Secretaria de Proteção Ambiental: seis notícias; 

- Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária: oito notícias; 

- Secretaria de Captação de Recursos e Relações Ambientais: quatro notícias; 

- Secretaria de Administração e Recursos Humanos: três notícias; 

- Secretaria de Comunicação Social: nenhuma referência à Secom foi feita; 

- Secretaria de Esportes e Lazer: quatro notícias; 

- Escritório da Cidade: nenhuma notícia específica foi identificada; 

- Secretaria Geral de Governo: nenhuma referência foi feita; 

- Gabinete do Prefeito: 27 notícias; 

- Procuradoria Geral do Município: nenhuma referência foi feita. 

 

Todas as notícias que são repassadas para a imprensa santa-mariense, através da 

assessoria de imprensa da Secom, são de interesse da Prefeitura. Por isso, tudo que é 

importante, tanto para a Prefeitura como para a população, é fundamental que seja veiculado 

nos jornais, rádios e televisões. Devido à importância das ações da Prefeitura, a assessoria de 

imprensa está consciente da importância do acesso que precisa ter à mídia e do poder que a 



Prefeitura tem. Por isso a necessidade de ser lembrada pela imprensa local. Muitas vezes as 

notícias que a Assessoria de imprensa veicula têm vínculos com mais de uma secretaria, mas 

neste levantamento feito para este trabalho foi levada em consideração a secretaria de origem 

do projeto, programa ou evento, ou seja, a que agrega mais ações e características na sua 

realização.  

Existe nas assessorias de imprensa a clara intenção de transformar a instituição em uma 

referência dentro de seu campo de atuação. Mas deve ser tomado o cuidado com o que 

divulgar, pois nem tudo que ocorre nas instituições transforma-se em notícias para a imprensa, 

ou é relevante que seja divulgado. No caso da Prefeitura de Santa Maria, quando há um 

problema, por exemplo, na Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, seja pela falta de algum 

material, ou alguma máquina necessária para determinado serviço que será prestado, a 

assessoria de imprensa não informa sobre o problema, ela simplesmente espera que todas as 

condições de trabalho sejam estabelecidas e, a partir daí, divulga a notícia. Duarte (2002, 

p.146) destaca que as notícias institucionais são marcadas pelas limitações que as 

organizações apresentam, bem como a situação que as rotinas produtivas as condicionam. As 

notícias são produzidas de acordo com os interesses da Prefeitura, que são de divulgar suas 

ações e projetos para o maior número possível de pessoas, através dos meios de comunicação, 

para sejam repassados para a comunidade em forma de notícias.   

No caso da Prefeitura, as notícias produzidas pela Secom são veiculadas e divulgadas 

para a imprensa local e comunidade através de um website4, que é constantemente atualizado 

e abastecido pela assessoria de imprensa. As notícias de todos os segmentos da Prefeitura são 

enviadas aos contatos pré-estabelecidos pela equipe da assessoria de imprensa. Mediante os 

acontecimentos da Prefeitura, a Assessoria de imprensa produz notícias para serem divulgadas 

pela mídia. Assim, a Prefeitura se insere no espaço público, construindo a realidade do 

campo5 em que atua, bem como uma representação de si mesma. Por se tratar de 22 

segmentos que a Assessoria de Imprensa tem que atender e fazer a divulgação das ações, um 

grande número de informações é gerado. E os veículos de comunicação existentes na cidade, 

rádios, televisões e jornais impressos, não dão conta do grande fluxo de informações. Nem 

tudo que é repassado acaba sendo utilizado por estes canais.  

                                                 
4 Um website é um local onde pode ser hospedado qualquer tipo de informação que estará disponível na rede 
mundial de computadores, a internet. A internet é uma rede de computadores de alcance mundial, formada por 
inúmeras e diferentes máquinas interconectadas em todo o mundo. Ela também é conhecida como a “grande 
rede”, por ser o maior espaço existente de circulação de informações via computador.  
5 Área ou setor de conhecimento ou atividade; âmbito, domínio, esfera; campo de atuação. 



As rádios locais, que utilizam o release da assessoria de imprensa podem ser 

caracterizadas pela Teoria do Gatekeeper ou Teoria da Ação Pessoal na hora da produção dos 

programas. O termo gatekeeper refere-se à pessoa que toma as decisões sobre o que será 

veiculado nos programas. Segundo Traquina (2004, p. 150), nesta teoria, o processo de 

produção da informação é concebido como uma série de escolhas onde o fluxo de notícias tem 

que passar por vários filtros, ou gates, de notícias. Esta teoria se baseia no estudo de David 

Manning White, que diz que as notícias são um produto das pessoas e de suas intenções, ou 

seja, possuem uma análise micro-sociológica da realidade, ao nível do indivíduo, descartando 

até mesmo os fatores ligados à organização jornalística.  

 

A Teoria do Gatekeeper avança igualmente uma concepção bem limitada do trabalho 
jornalístico, sendo uma teoria que se baseia no conceito de “seleção”, minimizando 
outras dimensões importantes do processo de produção das notícias, uma visão 
limitada do processo de produção das notícias (TRAQUINA, 2004, p. 150). 

 

Gomis (1991) concorda com Traquina (2004), quando diz que o processo de produção 

das notícias é totalmente subjetivo e arbitrário, ou seja, que depende somente da vontade do 

jornalista ou editor do veículo. Gomis (1991, p. 81) ainda comenta que também interferem na 

produção das notícias, a autoridade do proprietário do veículo e a possibilidade de 

repreensões, as normas do veículo e a ética da profissão. É freqüente em um veículo de 

comunicação uma matéria ser vetada pelo editor do veículo por não atender as expectativas, 

vontades pessoais ou critérios ideológicos deste editor. É a questão da hierarquia que existe 

em todas as instituições, sejam voltadas para a comunicação ou não.  

 

A influência informal dos colegas com os quais o gatekeeper trabalha e, naturalmente, 
também os valores pessoais, seus antecedentes familiares ou geográficos, seus 
conhecimentos, experiências e gostos, e igualmente as pressões da comunidade e a 
estrutura social exterior, assim como os demais grupos de referência presentes no 
mundo da informação (GOMIS, 1991, p. 81)6. 

 

Cada pessoa trabalha, mesmo que involuntariamente com suas escolhas baseadas no 

cotidiano, filosofia de vida ou preferências de um assunto em detrimento a outro. Além das 

escolhas pessoais dos temas a serem trabalhados, o jornalista também tem que conviver com a 

questão do espaço, do tempo e das condições operacionais para execução das pautas. Todas 

essas variáveis contam, igualmente, para a escolha do que será veiculado nos media.  

As notícias que são produzidas pela Secom são repassadas para a imprensa por meio de 

um website, pois, segundo Moherdaui (2000, p. 19), a internet é um conjunto de recursos 



tecnológicos que coloca à disposição de qualquer cidadão que possui computador, um 

modem, e uma linha telefônica, uma enorme quantidade de informações e possibilidades de 

acesso a serviços diversificados, entre eles, as informações da Prefeitura, e de todas suas 

secretarias. São assuntos que devem ser de interesse da comunidade de Santa Maria, e um 

direito incondicional da população.  

Foi a partir dos anos 90 que a internet passou a crescer, e seu desenvolvimento permitiu 

que usuários, além de terem acesso a um número muito grande de informações, trocassem e 

compartilhassem um grande volume de material, tanto textos quanto imagens e sons. 

Moherdaui (2000, p.21) destaca que o início da era digital ocorreu nos Estados Unidos 

(EUA), no final da década de 80, muito embora o primeiro jornal a disponibilizar seu 

conteúdo na rede tenha sido o jornal The New York Times, através do endereço eletrônico 

http://www.nytimes.com. Já no Brasil o marco para a expansão da internet foi ao início do 

ano 2000, quando o jornalismo on-line brasileiro se consolidou após a Guerra de Kosovo, em 

1999. A imprensa brasileira, via internet, teve uma importante atuação na cobertura do 

conflito, com relatos de pessoas próximas às áreas onde o conflito era mais intenso. A guerra 

em Kosovo foi considerada a “Guerra da Internet”. Moherdaui (2001, p.30) comenta que o 

conflito foi a primeira grande cobertura on-line da história da internet no Brasil. 

Sousa (2002, p.122) destaca que a comunicação on-line permite a comunicação direta e 

a interatividade do receptor e que no ciberespaço não se colocam os problemas dos limites à 

quantidade de informações. Todavia, nos jornais on-line – há que realçá-los – continuamos a 

estar perante uma realidade mediada (SOUSA, p. 122). 

Embora o principal canal utilizado para divulgar as notícias da Prefeitura seja um web 

site, os textos apresentam uma estrutura mais complexa, com características diferentes dos 

textos produzidos para a internet. Quem escreve para a internet deve ter o cuidado de escrever 

de forma clara e sucinta, para que o texto atraia o internauta, além de restringir o uso de 

adjetivos, evitar os clichês ou metáforas elaboradas. Moherdaui (2000, 122) orienta que a 

gramática deve seguir a regra geral, evitando as sentenças fragmentadas nas quais faltem 

sujeitos ou verbos, a não ser em títulos e legendas, bem como usar o lead, ou primeiro 

parágrafo, para introduzir o assunto. O uso de termos simples, e da voz ativa nas frases ajuda 

muito a prender a atenção do internauta. A autora ainda completa dizendo que não há forma 

correta para escrever na rede, mas é preciso ter bom senso para escrever. 

                                                                                                                                                         
6 Tradução nossa. 



Os textos produzidos pela equipe da assessoria de imprensa da Secom são variados em 

sua estrutura, conforme a importância do assunto e quantidade de informações. Eles são mais 

aproximados dos textos de jornais impressos, muito pela importância dos assuntos abordados. 

Tais temas não se esgotam em poucas palavras e um curto espaço de divulgação. Por vezes a 

assessoria de imprensa produz reportagens especiais, quando um tema é de muita repercussão 

para a comunidade e merece um destaque especial. Tudo que é produzido, sejam notícias 

corriqueiras ou reportagens especiais, é enviado para a imprensa da cidade e regional através 

do release por e-mail e impresso. É possível rever as notícias da Prefeitura no site por tempo 

indeterminado. O site possui um sistema de busca que permite que o internauta tenha acesso 

ao seu conteúdo por muito tempo, conforme a necessidade da pesquisa.  

 

O jornalismo on-line não tem periodicidade, a sua dinâmica é determinada pelos 
acontecimentos que merecem ser noticiados. Ele também não tem restrições de tempo 
e de espaço. Outra característica importante é que o jornalismo on-line permite uma 
multiplicidade de linguagens (MOHERDAUI, 2000, p. 96). 

 

De acordo com o levantamento feito através da rádio-escuta dos programas selecionados 

pela assessoria de imprensa, foram identificados mais de 80 temas abordados, reunindo 

informações de todas as secretarias da Prefeitura. Um exemplo é uma reportagem sobre uma 

visita à cidade de consultores do Banco Mundial para analisar o trânsito de Santa Maria. A 

matéria referente à visita foi veiculada no site da Prefeitura no dia 11 de agosto, sexta-feira. 

Depois de ter sido anunciada pela assessoria de imprensa nos dias dois e sete de agosto. A 

Rádio CDN, com um repórter do programa Central CDN, aceitou a sugestão e acompanhou, 

juntamente com a assessoria de imprensa da Prefeitura, a reunião para avaliação do trânsito da 

cidade e veiculou uma notícia sobre o assunto no dia 14 de agosto. Este é o papel de uma 

assessoria de imprensa, pautar os veículos de comunicação, através da sugestão de assuntos de 

seu assessorado. Além de sugerir as pautas, o release da Prefeitura também é lido, muitas 

vezes, na íntegra pelos apresentadores dos programas acompanhados, como no programa 

Atualidade, da Rádio Medianeira, apresentado por Ari Vilmar Barroso. Foi a partir da rádio-

escuta, análise do número de notícias da administração transmitidas pelas emissoras locais, e, 

ainda, a abrangência que as emissoras locais têm, que ficou evidenciada a importância da 

radiodifusão para a divulgação das notícias da Prefeitura.  

 

3.2 O RÁDIO, SUAS CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS 

Meio de comunicação que se utiliza da emissão de ondas eletromagnéticas para realizar 

transmissões a longas distâncias a um grande número de pessoas. Um veículo da radiodifusão 



sonora que transmite diversos programas, entre eles, de entretenimento, educação, musicais, 

notícias, informações de utilidade pública, segmentos esportivos, sociais, e, sobretudo 

informação. Estes são os gêneros básicos que o rádio transmite. Ele apresenta muitas 

vantagens em relação aos demais meios de comunicação de massa, como o imediatismo, 

simplicidade, e a grande penetração em todos os segmentos da sociedade.  

Sua principal função é atuar como um agente social, pela grande abrangência que leva 

consigo. Mata (1988) diz que a tecnologia do rádio é uma das que apresenta menor 

complexidade, suas inserções publicitárias são as de menos valor e os processos de produção 

de mensagens as que apresentam menores custos e sofisticação. No entanto, seu consumo em 

massa indica que exerce um importante papel nos setores populares, abrindo um espaço para 

que deixem suas marcas, e, ainda, acaba sendo um instrumento fundamental para a 

massificação dos discursos.   

 

3.2.1 Breves apontamentos históricos sobre radiodifusão  

 

O rádio é o meio de comunicação que possui maior alcance entre as pessoas. É o que 

apresenta mais credibilidade em função de todas suas características e pela sua história. O 

meio de comunicação rádio nasceu da idéia de um italiano, Guglielmo Marconi, em 1901, a 

partir de um processo migratório muito intenso, em todo o mundo, o que necessitava que as 

distâncias fossem encurtadas através de algum aparato. Foi a partir de muitas experiências que 

Marconi conseguiu inaugurar este novo meio de comunicação, que perdura até hoje, e tem 

muita influência na vida das pessoas.  

Borges (2002) comenta que, desde sua invenção, o rádio passou a contribuir com os 

ideais de universalização e identidade de vários povos e nações, pois este veículo de 

comunicação tornou-se o referencial de muitos dos povos que não encontravam nada que os 

representasse, e possuíam um diferencial em seus hábitos, costumes e ideologias. Esta é uma 

característica do rádio, inventar uma identidade em comum com seu público, de modo que 

possa o representar em questões que sejam relevantes para ele. A identidade não se constitui 

em uma forma rígida, podendo ser alterada conforme a necessidade do público, ou as ofertas 

que os veículos oferecem. Ela deixa marcas conforme vai se consolidando. 

Segundo Silva (200, p.40), esta marcação da diferença ocorre tanto por meio de sistemas 

simbólicos de representação quanto por meio de formas de exclusão social. A identidade, 

pois, não é o oposto da diferença: a identidade depende da diferença. Além disso, o rádio se 

tornou uma grande companhia para a sociedade.  



 

Nos lares, botecos, salões de beleza, academias de ginástica, lá está ele, sempre em 
moda, fazendo companhia para os seus ouvintes. O que nos leva a afirmar que o papel 
do rádio é insubstituível em face das inovações tecnológicas do mundo da 
comunicação (BORGES, 2002, p. 3).  

 

No Brasil, o rádio só foi chegar em 1922, com a primeira transmissão radiofônica, no 

dia 7 de setembro, com o discurso do presidente Epitácio Pessoa, em uma estação instalada no 

Sumaré, pela Western Eletric, na cidade do Rio de janeiro, durante a festa do Centenário da 

Independência do país. Neste primeiro momento do rádio também foram ouvidos, em 

diversos pontos da capital federal, trechos de O Guarani, de Carlos Gomes, apresentado no 

Teatro Municipal da cidade. A primeira emissora teria sido lançada somente em 1923, no dia 

20 de abril, por Edgar Roquette Pinto e Henrique Morize. O primeiro programa radiofônico 

surgiu com Roquette Pinto, que tirava suas notícias do Jornal da Manhã. Quando terminava de 

selecionar o que seria transmitido no ar, entrava em contato com o estúdio da emissora Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro, a PRA-2, para que o técnico colocasse Roquette no ar. O 

programa era transmitido de segunda a sexta-feira, não tinha hora para começar, tampouco 

programação estabelecida e era uma simples leitura dos fatos mais importantes do dia que 

estavam nos jornais.  

Estes foram os embriões do radiojornalismo. Mas com o passar do tempo os programas 

foram ganhando forma e chegando ao que temos hoje. A estrutura dos programas evoluiu e 

hoje podemos verificar a existência dos mais variados formatos de apresentação e produção, 

deixando de lado o hábito de simplesmente ler as notícias dos jornais, embora ainda possa ser 

presenciada nos dias de hoje. É muito comum no programa Santamariense Notícia, 

apresentado pelo jornalista Fabrício Minussi, da Rádio Santamariense, às 12h, que usa esta 

prática lendo os textos dos jornais, bem como os textos que são produzidos pela assessoria de 

imprensa da Secom. No acompanhamento da rádio-escuta feito pela assessoria de imprensa no 

dia quatro de agosto, pode ser vista esta prática, em que o apresentador leu a notícia sobre a 

convocação de 15 aprovados em concurso público realizado pela Prefeitura. Neste dia o 

apresentador leu o texto noticioso que foi veiculado e repassado a imprensa pela assessoria no 

dia três de agosto.  

Mesmo com as transmissões indefinidas, de acordo com Jung (2004, p. 20), a Rádio 

Sociedade do Rio de Janeiro foi a primeira a atuar com regularidade, graças ao governo 

federal, que emprestou os transmissores da Praia Vermelha7, no Rio de Janeiro.  

                                                 
7 Equipamento do governo federal que era usado prioritariamente para a radiotelefonia.  



 

Os responsáveis pela presença do rádio no Brasil, nos anos 20, foram grupos 
formados por amigos que dividiam os custos das transmissões, compravam 
equipamentos, material de escritório e alugavam salas para as transmissões da 
emissora. Essas pessoas, a maioria da elite ligada à cultura, estavam em busca de algo 
novo, motivadas pelo processo de urbanização que atingia os grandes centros da 
época, a começar pelo Rio de Janeiro, então capital federal (JUNG, 2004, p.24). 

 

A novidade apresentada por Roquette Pinto, na primeira metade dos anos 20, se 

apresentava simplesmente com um passatempo das elites, da sociedade que inicia seu 

processo de urbanização. São associações que sobrevivem das mensalidades de seus sócios, 

que passam a ter acesso às novas transmissões radiofônicas. Foi a partir de 1925, que a Rádio 

Sociedade começa a transmitir informações, através do Jornal da Manhã. O perfil era muito 

aproximado do jornalismo interpretativo, contando com uma contextualização do fato, 

seguido de um comentário sobre as impressões do apresentador. Um lápis vermelho na mão. 

Isto era o que auxiliava Roquette Pinto na apresentação do programa Jornal da Manhã.  

 

3.2.2 Rádio, do conteúdo a forma 

 

O rádio é o meio de comunicação ao qual a maioria da população tem acesso, e sua 

viabilidade se dá pelo fato de ser um veículo de fácil entendimento e abrangência. Por se 

tratar de um instrumento de baixo custo, pequeno porte e programações diversificadas, exerce 

uma maior incidência na vida diária das pessoas, tanto no meio urbano como rural. Ele é rico 

em sugestão e sua capacidade de criar imagens estabelece laços afetivos e chega a criar uma 

certa intimidade, além da confiança que o comunicador passa para o ouvinte  que recebe a 

mensagem. Todos estes fatores acabam facilitando a adesão dos ouvintes.  

 

A grande vantagem de um meio de comunicação auditivo sobre o meio impresso está 
no som da voz humana – o entusiasmo, a compaixão, a raiva, a dor e o riso. A voz é 
capaz de transmitir muito mais do que um duscurso escrito. Ela tem inflexão e 
modulação, hesitação e pausa, uma variedade de ênfases e velocidade (MCLEISH, 
2001, p. 19). 

 

O conteúdo e a forma da mensagem do rádio possuem características diferentes de 

qualquer outro meio de comunicação, pois conta somente com o recurso do som. Ferraretto 

(2001, p. 25) argumenta que esta mensagem está calcada em seis fatores distintos, como a 

capacidade autditiva do receptor, a linguagem, a tecnologia que os veículos possuem, a 

fugacidade, os tipos de público e as formas de recepção por parte do público. O jornal 

impresso, a televisão e a internet levam uma grande vantagem. O impresso pode ser revisto se 



não for totalmente compreendido pelo leitor, e a internet oferece o conteúdo quantas vezes 

forem necessárias para que o internauta possa entender. Já a televisão tem a instantaneidade 

do rádio, mas agrega a imagem para se fazer entender. O rádio conta somente com as ondas 

sonoras para chegar às pessoas, logo seu discurso deve ser preciso, claro, conciso e de 

propriedade, ou seja, utilizar vocábulos que integram o universo da audiência. Pelo fato de o 

rádio não contar com imagens para enriquecer a notícia, o jornalista deve ser “os olhos do 

ouvinte”. 

 

Em pequenos detalhes, o jornalista deve saber o que salientar em cada situação. 
Informações de como a pessoa está vestida ou seu cabelo estava desarrumado são 
valiosas em alguns casos. Tudo isso permite ao ouvinte formar uma imagem do local, 
com todo o clima de tensão ou de alegria, dependendo da pauta (PARADA, 2000, 
p.36). 

 

Além de todas as características já citadas, o rádio é o meio de comunicação que tem 

maior alcance e estabelece uma certa amizade entre radiojornalista/comunicador e o ouvinte, e 

também o que passa a informação de forma mais rápida. Além de ser o mais rápido, pois não 

necessita o mesmo tempo que a televisão para a edição das notícias e nem do tempo para 

impressão, no caso dos jornais impressos ou revistas periódicas. Segundo Mcleish (2001, 

p.17), a unidade básica compreende uma pessoa com um gravador, em vez de uma equipe 

com câmera, luzes e gravador de áudio. E também o rádio é muito mais viável pelos custos 

mais reduzidos para a implantação de uma nova emissora de rádio e também para o ouvinte, 

que investe um valor bem menor do que o que seria preciso para comprar uma televisão, por 

exemplo. O autor ainda comenta que o rádio também é mais acessível que os livros.  

Mcleish (2001) frisa que o rádio é mais acessível quie os livros, e que o bom rádio traz 

para o contato com o ouvinte sua prórpia biblioteca, possibilitando a leitura aos que não 

podem ler: cegos, analfabetos, ou pessoas que por qualquer motivo não têm acesso à literatura 

em sua prórpia língua. Enquanto que no Brasil  existem cinco emissoras de televisão com 

quase 400 exibidoras, são quase quatro mil estações de rádio espalhadas pelo país, conforme 

dados do Grupo de Mídia, entidade que reúne profissionais de mídia das agências de 

publicidade. Este números comprovam o alcance que as emissoras de rádio têm. De acordo 

com estes números, fica evidente que é mais fácil uma pessoa ter acesso ao rádio que a 

televisão, que além de apresentar um número de emissoras menor, tem um custo bem mais 

elevado que o rádio.  

 



No final dos anos 90, cerca de 39 milhões de domicílios no Brasil possuíam pelo 
menos um aparelho de rádio. Nos estados da região Sudeste, 94,4% dos lares 
concentravam quase a metade dos receptores existentes no Brasil: mais de 18 milhões 
e 500 mil. No Nordeste, o rádio estava presente em 84,2% dos domicílios, o que 
significava nove milhões 350 mil aparelhos. O sul possuía quase sete milhões de 
receptores distribuídos em domicílios da região. Juntas, as regiões Centro-Oeste e 
Norte do Brasil, menos populosas, reuniam quatro milhões e 550 mil domicílios 
equipados com aparelhos de rádio. (MOREIRA, 2000, p.19) 

 

De acordo com o radialista Antonio Figueiredo8, a função primordial do rádio é 

informar e, numa comparação com a televisão, observa que ela está 12 horas atrasada em 

relação ao rádio. “O rádio é o único veículo que dá, quase no momento do fato, a notícia que 

o leitor de um veículo impresso vai ler no dia seguinte, e que a televisão vai apresentar no fim 

da noite. Atualmente a televisão apresenta mais dinâmica, mas ainda assim, a notícia que o 

rádio dá às duas da tarde, a TV só vai mostrar às oito da noite”, conclui Figueiredo. 

Além da abrangência que o rádio tem, outro fator de muita relevância que pode ser o 

responsável pela ligação entre o rádio e seus ouvintes é a estreita relação entre eles. Segundo 

Chantler e Harris (1998, p.21), o rádio é um meio muito pessoal. O locutor fala diretamente 

para o ouvinte. É muito importante considerar cada ouvinte como se fosse uma única pessoa. 

Os autores ainda afirmam que fazer rádio é um exercício local, por isso a união de interesses. 

No caso da Prefeitura, levar aos santa-marienses seus projetos e ações, levando em 

consideração a vontade da comunidade em saber o que é proposto pela administração 

municipal, além de reclamações e reivindicações de ações públicas para o bem estar da 

cidade. O programa proposto deverá manter uma ligação direta com o ouvinte, sendo pautado 

por ele. Como esclarece McLeish (2001, p. 113), o radiojornal, por meio da participação 

pública, irá permitir a expressão democrática de opiniões e criar a possibilidade da ação 

democrática.  

Este é o papel social que o rádio exerce, a interação com seu público. Não só o rádio, 

todos os veículos de comunicação têm que levar em consideração as aspirações e dúvidas da 

sociedade. Por todo este papel social desempenhado pelos meios de comunicação, Sousa 

(2002, p.121) salienta que os meios jornalísticos contribuíram desde que apareceram, para a 

ocorrência de modificações sociais profundas, pois é possível conhecer nos mínimos detalhes, 

por exemplo, os líderes políticos e o seu posicionamento, bem como a visibilidade de uma 

pluralidade de opiniões. O autor completa dizendo que as pessoas tornam-se testemunhas dos 

acontecimentos que afetam a vida pública. Muito mais que isso, a sociedade torna-se agente 

                                                 
8 Pensamento defendido em um simpósio realizado na Escola de Comunicação de Artes da Universidade de São 
Paulo (ECA-SP), em 1979. 



que cria as notícias no momento em que reclama de um buraco, que liga para uma emissora 

de rádio e reivindica seus direitos de cidadão.  

Sousa (2002, p.122) argumenta que não é errado afirmar que os meios jornalísticos são 

os principais veículos de comunicação pública através dos quais a estrutura do poder se 

comunica com a sociedade. Por isso a importância de manter uma relação estreita entre a 

Prefeitura e os media, ainda mais com a possibilidade de que se torne um instrumento político 

da sociedade, entendendo política com um conjunto de práticas relacionadas a ela. Se o rádio 

for utilizado com competência e se todos seus recursos forem totalmente explorados este 

processo é totalmente viável.  

 

3.2.3 Os programas, seus gêneros e seus formatos - Diversidade que informa  

 

As cinco rádios que serão trabalhadas neste estudo foram escolhidas por serem as que 

são acompanhadas pela assessoria de imprensa da Secom, sendo que uma delas é em 

Freqüência Modulada (FM), a Rádio Central Difusora de Notícias (CDN). Outras quatro 

emissoras funcionam em Amplitude Modulada (AM), as rádios Imembuí, Medianeira, 

Santamariense e Guarathan. 

A divisão em duas opções de emissão das transmissões radiofônicas inicia na segunda 

metade da década de 70, com as diferenças na qualidade do som e das características dos 

programas. Ferraretto (2001, p. 64) explica que as emissores em AM são transmitidas através 

de sinais pela modulação da amplitude das ondas, em freqüências que variam de 525 a 

1.720kHz, e caracterizam-se por ter uma qualidade de som que pode sofrer interferências de 

fenômenos naturais, como raios, e artificiais, como as provocadas por motores. Já a 

Freqüência Modulada é a transmissão de sinais pela modulação da freqüência das ondas. 

Permite a emissão e a recepção de som em qualidade muito superior às AM, por não sofrer 

interferência (FERRARETTO, 2001, p.67).  

Embora a qualidade na emissão do som de uma emissora em freqüência modulada seja 

melhor, o alcance de suas ondas é menor, e chegam apenas à um raio de 150km. As duas 

opções de transmissões radiofônicas apresentam características distintas, como público e 

temas tratados. Segundo Ferraretto (2001, p.155), as emissoras em amplitude modulada 

apresentam programas mais voltados para o gênero jornalístico, coberturas esportivas para um 

público mais popular. Apresentam um caráter popularesco, e têm o apresentador como um 

amigo dos ouvintes, uma pessoa que estabelece certa cumplicidade com o público. O 

Programa João Carlos Maciel, da Rádio Medianeira, AM 1130, é um exemplo clássico pela 



atuação do comunicador que estabelece laços de amizade com os ouvintes. O público pode 

entrar em contato com o apresentador através do telefone e explicar seu problema, fazer 

reclamações e pedidos. Nota-se uma clara relação de amizade entre eles. Também pode ser 

verificado no programa o sensacionalismo através de situações do dia-a-dia. Além da Rádio 

Medianeira, também são transmitidas em Amplitude Modulada, as emissoras Imembuí (AM 

960), Guarathan (AM 860) e Santamariense (AM 630). 

A Rádio Imembuí foi fundada 13 de fevereiro de 1942, e, segundo Carvalho (1993, p. 

57) com a filosofia de que investir em publicidade é acreditar e apostar em crescimento. A 

rádio conta com uma vasta programação esportiva e jornalística. A Guarathan foi inaugurada 

em 23 de abril de 1960. Carvalho (1993, p. 57) argumenta que a emissora tenta identificar-se, 

desde sua criação, como emissora popular, mas que também atende uma audiência de nível 

sócio-econômico e cultural mais elevado. Emissora esportiva, musical e noticiosa, passou a 

ser conhecida pelo slogan “Rádio de todas as frentes e de todas as classes” (CARVALHO, 

1993, p. 57). Outra rádio de Santa Maria que atua em AM, a Medianeira iniciou suas 

atividades em 13 de agosto de 1960, e desde então se caracterizou por ser uma rádio de alto 

conteúdo informativo, e uma programação musical popular. A Rádio Santamariense, 

integrante do grupo De Grandi, juntamente com o Jornal A Razão, foi fundada em abril de 

1954.  

Os programas Olho Vivo, e Controle Geral, das rádios Guarathan e Imembuí, 

respectivamente, apresentam um caráter mais informativo, não deixando de lado os quadros 

que se caracterizam pelas opiniões de determinados fatos que fazem parte da pauta de 

acontecimentos do dia. Além de informação, na forma de notas e opiniões, o programa 

Controle Geral também conta com debates de temas polêmicos e de relevância para a 

comunidade santa-mariense.   

Já as emissoras FM apresentam um caráter mais musical. Em Santa Maria, um bom 

exemplo é a Rádio Atlântida9, que apresenta muita música em sua programação, com 

programas transmitidos de Porto Alegre, e outros produzidos na cidade. A Rádio CDN não 

faz parte deste exemplo. Ela tem um caráter jornalístico. A CDN, FM 93.5, é uma emissora 

que faz parte da rede da Rede Gaúcha SAT, que contempla 110 emissoras de rádio, divididas 

em nove estados do Brasil. A Rede Gaúcha faz parte do grupo BRS, fundando por Maurício 

                                                 
9 A Rádio Atlântida não está sendo analisada neste trabalho por não apresentar um caráter jornalístico e estar 
entre as emissoras e programas selecionados para acompanhamento da Assessoria de Imprensa da Secretaria de 
Comunicação Social. 



Sirostsky Sobrinho, em 1957, do qual, fazem parte hoje, as áreas de rádio, televisão, jornal 

impresso, internet, serviços de informação, além de uma fundação social.  

Os programas que a assessoria de imprensa da Secom acompanha através da prática da 

rádio-escuta podem ser caracterizados como sendo do gênero jornalístico, mas divididos em 

vários formatos de apresentação. Segundo Barbosa Filho (2003, p.89), o gênero jornalístico é 

o instrumento de que dispõe o rádio para atualizar seu público por meio da divulgação, do 

acompanhamento e da análise dos fatos. Os formatos radiofônicos, dentro do gênero 

jornalístico, estão classificados de acordo com sua função diante da expectativa da audiência.  

Nota – é um relato curto, sintético, mas sempre de um fato da atualidade. Dentro deste 

formato podemos cita o programa Atualidade, da Rádio Medianeira, que é transmitido 

diariamente às 12h. O programa conta com a apresentação e produção do jornalista Ari 

Vilmar Barroso. A nota é a característica mais marcante do programa, embora ele possua 

entrevistas e comentários, todos conduzidos pelo apresentador. É muito comum o 

apresentador ler as notícias da assessoria de imprensa da Secom na íntegra.  

Notícia – a notícia pode ser encontrada em praticamente todos os programas 

selecionados, mas pode ser mais bem caracterizada no programa Santamariense Notícia, na 

Rádio Santamariense. O programa, que é apresentado pelo jornalista Fabrício Minussi, é 

veiculado às 12h, de segunda a sexta-feira. Nele, o apresentador destaca as principais notícias 

do dia, o que está presente nos jornais impressos, e ainda dois boletins de informações, um da 

Câmara de Vereadores, e outra da Prefeitura de Santa Maria, que é produzido e apresentado, 

ao vivo, pela Assessoria de Imprensa da Secom. Este boletim abre mais um espaço para 

divulgação das ações da Prefeitura. Visto que o rádio é um veículo de muita audiência entre a 

população, se torna de muita importância este espaço para que a comunidade santa-mariense 

tenha mais uma forma de conhecer o que a Prefeitura está realizando na cidade.  

Reportagem – Segundo Marques de Melo (1992, p. 49), é o relato ampliado de um 

acontecimento que já repercutiu no organismo social e produziu alterações que são percebidas 

pela instituição jornalística. Dentro deste formato, podemos destacar o programa Central 

CDN, que é veiculado pela rádio CDN, diariamente. O programa apresenta uma série de 

reportagens de um mesmo fato, sempre destacando algum acontecimento diferente nas 

notícias. Dentre os programas que recebem os releases da assessoria de imprensa da Secom da 

Prefeitura, este é o único que o utiliza como sugestão de pauta. Todos os outros programas 

utilizam as notícias na íntegra, tal qual como recebem. Os repórteres recebem o material e o 

tomam como base para suas reportagens.  



Entrevista – a entrevista está presente na construção de uma notícia, ou na elucidação 

de um tema que está na pauta atual. É uma das principais fontes de informação, e geralmente 

está inserida no corpo da notícia. Prado (1985, p.95) destaca que a entrevista é formalmente 

um diálogo que representa uma das fórmulas mais atraentes da comunicação humana. A 

interação mútua entre o entrevistado e o entrevistador exerce um efeito de aproximação no 

ouvinte, que se sente incluído no clima coloquial, mesmo sem estar presente.  

Este formato pode ser visto nos programas da Rádio Imembuí, Temática e Controle 

Geral, com apresentação de Paulo Correia e Cláudio Albert, respectivamente. Além de falar 

sobre os principais fatos do dia, os apresentadores convidam para os programas pessoas que 

possam falar sobre os acontecimentos que estão na pauta no dia. É estabelecida uma conversa 

entre entrevistado e entrevistador que elucida pontos e obtém informações sobre fatos que 

afetam a vida das pessoas. Porchat (1989, p.175) simplifica o conceito de entrevista como o 

diálogo entre repórter e fonte, sob a forma de perguntas e respostas, para obter informações.  

Comentário – O CDN Debates é um exemplo deste formato. O programa conta com a 

participação de vários debatedores que discutem sobre temas diversos, sempre colocando 

comentários próprios sobre o assunto. A principal função do comentário reside, 

apropriadamente, no seu conteúdo opinativo. Constitui-se por si só em uma visão quase 

pessoal da realidade, cujo processo está vinculado às polêmicas geradas pelo condutor do 

programa. É um texto opinativo em que um jornalista ou um especialista em determinada área 

analisa a fundo um assunto, explicando-o e/ou posicionando-se a respeito (FERRARETTO, 

2001, p.283). 

O programa Central CDN, que é apresentado de segunda à sexta-feira, e possui 

reportagens, entrevistas, comentários de fatos marcantes e pontuais que interferem no 

cotidiano da comunidade santa-mariense. Muitas notícias são passadas para os ouvintes 

através de quadros especiais, ou séries de reportagens. A rádio CDN, com seus 15 programas, 

alcança 28 municípios do centro do estado, com notícias da cidade e região. 

Todas as rádios analisadas neste trabalho têm um caráter comercial, ou seja, visam o 

lucro. Elas, segundo Ferraretto (2001, p. 45), representam a parcela mais significativa do 

rádio brasileiro. Pode ser identificada esta característica nas rádios santa-marienses pelo 

grande número de propagandas publicitárias e anunciantes em suas transmissões. Empresas, 

consumidores em potencial, são também uma segmentação do público das rádios. As 

emissoras necessitam de anunciantes para a programação, e despesas com programas. 

Conforme a legislação, as emissoras comerciais podem dedicar 25% de sua programação à 

veiculação de publicidade. São obrigadas, por outro lado, a transmitir no mínimo durante 16 



horas por dia, destinando 5% da transmissão a serviços noticiosos (FERRARETTO, 2001, p. 

49). 

Uma rádio comercial, como já foi dito, tem como principal objetivo o lucro, muitas 

vezes transmitindo programas ou segmentos noticiosos somente o que é exigido pela 

legislação que regra a atividade de radiodifusão, isso pode explicar o pequeno espaço 

destinado, de determinadas rádios às notícias. A partir disso, pode-se afirmar novamente que 

as comunidades, neste caso, a santa-mariense, são carentes de informação. As notícias geradas 

pela Prefeitura são muitas, em torno de 200 a cada mês, e para que sejam repassadas nos 

meios de comunicação ainda têm que passar por uma seleção, que irá depender dos critérios 

do apresentador do programa ou dos dirigentes das empresas. A partir desta constatação, fica 

mais evidente a necessidade de um programa radiofônico exclusivo para repassar as 

informações da Prefeitura aos ouvintes, visto que as informações são em números muito 

elevados e também porque o rádio é o meio de maior abrangência dentro da população.  

As rádios utilizam as notícias da assessoria de imprensa da Secom baseadas nas escolhas 

pessoais de seus comunicadores, sejam eles jornalistas ou não. É a partir das preferências 

pessoais, baseadas em sua bagagem ideológica e formação profissional que são selecionados 

os assuntos que serão abordados nos programas, tanto na forma de sugestões de pauta ou na 

simples reprodução das notícias repassadas pela Prefeitura. Todas estas escolhas são 

caracterizadas pela Teoria do Gatekeeper.  

A Internet é o principal canal de divulgação das ações da Prefeitura, mas ainda é muito 

restrito. As notícias chegam à mídia através do correio eletrônico, mas esta não usa todo o 

material, seja por questões editoriais, ou por falta de espaço. Esta é a grande dificuldade 

enfrentada pela Prefeitura, que tem suas notícias, muitas vezes, ignoradas por determinados 

meios de comunicação. Por vezes são notícias que são de total interesse da comunidade, mas 

que por razões editoriais, sejam de espaço, ou mesmo ideologia, deixam de ser veiculadas. 

Os meios jornalísticos possuem uma função institucionalizada que é a de prover o 

público de informação, reservando à notícia a capacidade de tornar público determinados 

acontecimentos e não outros.  

 

 

 

 

 

 



4 ANÁLISE DO MATERIAL 

 

Para elaborar este trabalho final de graduação foram realizados estudos específicos. Em 

primeiro lugar, foi feita uma apresentação da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de 

Santa Maria, sobretudo o setor de Assessoria de Imprensa. Foi destacada sua estrutura, setores 

e rotina de trabalho, desde a comunicação institucional, até o relacionamento com a mídia. 

Além disso, foi feito um detalhamento das atividades de uma Assessoria de Imprensa, em 

especial a Assessoria de Imprensa da Prefeitura. Foi também realizado um levantamento do 

número de notícias originadas pela equipe de jornalismo, e de assuntos que foram utilizados 

pelas rádios e jornais. O acompanhamento das rádios ocorreu através da rádio-escuta, e o dos 

jornais impressos, pela clipagem, ambos diariamente.  

A partir disso foi constatada a carência de informações da administração municipal que 

a comunidade tem. Também foi verificado que nos jornais impressos as notícias apresentam 

diferenças em cada jornal. Um mesmo tema pode ter um caráter positivo para a Prefeitura em 

determinado jornal. Já em outro veículo, a conotação pode ser negativa.  

A partir das rádios que compõem o corpus da pesquisa CDN, Imembuí, Medianeira, 

Santamariense e Guarathan, pôde ser verificado é que apenas uma emissora utiliza os releases 

da Prefeitura como sugestão de pauta. Os outros oito programas acompanhados utilizam as 

notícias produzidas pela assessoria de imprensa da prefeitura para leitura. Foi a partir do 

número de informações e do aproveitamento das notícias nos veículos de comunicação locais, 

que foi dado início à elaboração da estrutura do radiojornal, com notas, reportagens, boletins e 

entrevistas, produto final deste trabalho. 

Outro passo foi estudar os motivos que levam os veículos de comunicação a utilizarem 

determinadas informações em detrimento de outras. Neste caso, detalhar a Teoria do 

Gatekeeper, que diz que as escolhas editoriais são baseadas nas escolhas pessoais dos 

jornalistas, bem com confirmar o porquê da escolha desta teoria. Para esta etapa, foram 

enviadas perguntas para os jornalistas responsáveis pelas redações dos principais meios de 

comunicação da cidade.  

Analisar os motivos que levam o rádio a ser um dos veículos de comunicação mais 

ouvidos pelas pessoas. Quais são os fatores que determinam essa preferência, e relacionar 

estes fatores ao trabalho sugerido neste projeto também foram ressaltados. 

Também foi estabelecida a estrutura do radiojornal proposto. Quantos blocos deveria 

ser, que serviços seriam transmitidos, juntamente com as informações da Prefeitura, 

entrevistas, boletins e reportagens. Definir, também, o espaço destinado a entrevistas com 



convidados foi outra preocupação. Foi necessário levar em consideração alguns aspectos que 

são característicos das notícias produzidas para o rádio, bem como sua forma de apresentação, 

como a objetividade, o uso de frases curtas e a ordem direta das frases, entre outras. 

 

4.1 LEVANTAMENTO DAS MATÉRIAS DA SECOM 

   

 As notícias da Secom são produzidas através dos fatos que são gerados pelos diversos 

setores da Prefeitura. Suas ações, projetos e eventos são a matéria-prima para o trabalho da 

assessoria de imprensa da Prefeitura. Para agilizar o processo da produção de informações, a 

equipe da Secom conta com uma rotina de trabalho bem definida, que se baseia em alguns 

pontos destacados por Traquina (2004). Podemos citar a coesão na hora da produção das 

notícias e, também, a criação de elos para simbolizar a unidade da instituição. São atitudes 

que visam a boa visão da Prefeitura pelos media locais, como apresentar o mesmo tratamento 

para todas as secretarias, não fazendo qualquer tipo de distinção entre elas, assim como na 

hora de redigir os textos noticiosos tentar manter uma uniformidade na maneira de escrever, 

com termos que sejam característicos dos noticiosos da assessoria de imprensa da Secom.  

Gurevitch e Blumler10 consideram que um padrão emerge e esse padrão reflete a 
necessidade de fornecer um boletim diário (o peso e o fator tempo), a existência de 
convenções bem estabelecidas, a instituição de uma rotina fortemente organizada, a 
obrigação de respeitar as normas estabelecidas externamente, o trabalho de 
“promoção” das fontes, e ainda, os critérios ligados às narrativas específicas do 
jornalismo televisivo e o conceito de uma “boa estória” (TRAQUINA, 2004, p. 195) 
 

 O padrão do qual os autores citados por Traquina (2004) mostra a importância de se 

adotar certos moldes devido a importância que a Prefeitura tem para a sociedade santa-

mariense. O trabalho jornalístico deve ter visibilidade para que seja levado em consideração 

pelos veículos locais, e para que eles possam tomar como suas as sugestões de pauta da 

Secom.  

 No dia 24 de agosto, a assessoria de imprensa da Secom apresentou como sugestão de 

pauta para os veículos de comunicação locais sete notícias. Estas notícias repercutem na 

imprensa, seja em rádios, jornais impressos e televisões, no dia anterior, quando é feita a 

verificação do que foi veiculado pelos media locais, através da clipagem dos periódicos e da 

rádio-escuta que é feita em alguns programas radiofônicos. 

 

                                                 
10 Gurevitch, M. e Blumler, J.(1982). “The Construction of Electronic News: An Observation Study of the 
BBC”. In Ettema e Whitney (Eds.). Individuals in Mass Media Organizations: Creativity and Constraint. Beverly 
Hills, Ca.: Sage Publications. 



4.2 CLIPPING 

O acompanhamento que é feito pela equipe de assessoria de imprensa da Secom nos 

periódicos locais e estaduais mostra que muitas das notícias que são veiculadas pela Secom 

não são aproveitadas pelos veículos da cidade. Este acompanhamento mostra, através de 

números, que a população de Santa Maria é carente de informações que possam vir a 

beneficiá-la. As notícias destes veículos são estabelecidas através de escolhas pessoais que 

são determinadas por critérios subjetivos que partem da vivência de cada jornalista, ou 

mesmo, da ideologia da empresa, que dá preferência a determinados assuntos em detrimento 

de outros.  

A clipagem é feita diariamente, e pode mostrar o que foi publicado de acordo com a 

sugestão de pautas oferecida no dia anterior pela assessoria de imprensa da Secom. As 

notícias que são veiculadas no website da Prefeitura de um determinado dia, repercutem nas 

notícias dos jornais do dia seguinte. De acordo com a clipagem dos jornais do dia 25 de 

agosto, foram identificadas 13 notícias que fazem referência à Prefeitura, sendo que no Diário 

de Santa Maria, foram identificadas cinco notícias, e uma delas esteve presente no release da 

Prefeitura no dia anterior. Já no jornal A Razão oito notícias estavam relacionadas à 

administração, e três delas eram sugestão de pauta da assessoria de imprensa da Secom.  

Isto mostra que as notícias da Secom que são encaminhadas servem de incremento para 

as edições dos periódicos locais, mas que nem tudo que é repassado é veiculado pelos jornais. 

Mesmo que as decisões do que será utilizado pelas empresas de comunicação sejam baseadas 

em ideologias dos meios, ou questões relacionadas à organização, o que determina é a escolha 

pessoal do responsável pelas decisões finais.  

As decisões do gatekeeper são realizadas menos numa base de avaliação individual de 
noticiabilidade do que em relação a um conjunto de valores que incluem critérios 
tanto profissionais quanto organizacionais, como a eficiência, a produção de notícias, 
a velocidade (ROBINSON (1981), in WOLF (2003), p. 186) 

 

 Logo, uma empresa, por mais que tente ser totalmente imparcial em seus anúncios, 

sejam jornalísticos ou publicitários, levará em consideração as escolhas pessoais de uma 

pessoa que é encarregada de tomar as decisões. Nem mesmo um editor, ou um diretor esquece 

de sua bagagem ideológica, ou questões pessoais na hora de decidir o que será veiculado.  

 

4.3 RÁDIO-ESCUTA 

 Assim como as notícias nos periódicos locais, as emissoras de rádio também são 

acompanhadas diariamente pela assessoria de imprensa da Secom. É feita a transcrição dos 



programas, e este trabalho é enviado a todos os secretários e diretores gerais, bem como ao 

Prefeito, para que tomem conhecimento do que está sendo veiculado sobre a Prefeitura no 

setor de radiodifusão da cidade. Além de simplesmente acompanhar, a Secom atua, também, 

na mediação de reclamações, por vezes entrando em contato com o órgão competente para 

agilizar a solução de algum problema, como no caso de um semáforo queimado, por exemplo. 

No dia 22 de agosto a assessoria de imprensa da Secom teve que entrar em contato com a 

Diretoria Municipal de Trânsito (DMT)11 pra informar da sinaleira queimada no cruzamento 

entre a Avenida Medianeira e rua Floriano Peixoto.  

  O acompanhamento feito nas emissoras de rádio da cidade, no dia 25 de agosto 

mostrou que, das sete notícias apresentadas pela assessoria de imprensa, apenas uma foi 

utilizada como sugestão de pauta ou lida pelos apresentadores e repórteres dos programas 

selecionados. Isso mostra que se faz necessário um programa que se dedique a transmitir 

somente as notícias da administração, para que a divulgação das notícias seja feita com maior 

eficácia.  

 

4.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Muitos são os motivos que tornam totalmente viável um programa de rádio para que 

sejam repassadas somente informações da Prefeitura de Santa Maria. Entre eles, podemos 

citar o grande número de informações, a relevância dos temas, como saúde, cidadania, 

inclusão social, e utilidade pública. Muito disso ocorre em função da falta de informações que 

as pessoas têm sobre o que pode beneficiá-las. Às vezes, uma pessoa pode estar com algum 

problema de saúde e não sabe que no posto perto da sua casa é prestado o atendimento de que 

ela precisa, por exemplo.  

A intenção de produzir um radiojornal surgiu do acompanhamento que é feito através da 

clipagem dos jornais impressos, programas de rádio e televisões locais. E, a partir deste 

acompanhamento, foi evidenciado que muitas das informações consideradas importantes pela 

administração não chegam ao conhecimento da comunidade. A clipagem feita pela assessoria 

de imprensa da Secom se baseia nas notícias publicadas nos dois jornais locais, A Razão e 

Diário de Santa Maria, e no acompanhamento dos periódicos de âmbito estadual Zero Hora e 

Correio do Povo, de Porto Alegre. A clipagem é feita diariamente e todo material que se 

refere à Prefeitura acaba selecionado. No final de cada mês, ocorre uma análise de clipping, e 

                                                 
11 A DMT é um órgão da administração municipal ligado diretamente à Secretaria de Trânsito, Transportes e 
Mobilidade Urbana que trabalha com as questões referentes ao trânsito da cidade. 



é possível constatar o número total de notícias, de cada jornal, bem como o número de 

informações com caráter positivo, negativo, neutro e também contendo aspectos negativos e 

positivos. É possível notar uma diferença de notícias que beneficiam a administração e 

informações que são contra os projetos e ações da Prefeitura.  

No mês de agosto foi verificado que houve, nos jornais impressos da cidade, Diário de 

Santa Maria e A Razão, e dois de maior relevância no estado, Zero Hora e Correio do Povo, 

393 notícias, sendo que 152 apresentaram características positivas para a Prefeitura, 55 com 

aspectos negativos, 160 inserções consideradas com imagem neutra e 26 trazendo 

características negativas e positivas em uma mesma matéria.  

E baseado no levantamento feito por meio da rádio-escuta, um número significativo de 

informações é repassado nas rádios locais, seja como sugestão de pauta, ou mesmo na simples 

leitura das notícias. De 198 notícias repassadas, somente no mês de agosto, repercutiram nas 

rádios, cerca de 90 assuntos levantados pela assessoria de imprensa. Eles dizem respeito à 

educação, saúde, infra-estrutura, inclusão social. Este aproveitamento não é verificado nos 

demais veículos de comunicação.  

Através do contato da autora com a Secom, percebeu-se que muitas vezes não é possível 

dar a devida atenção a determinado fato por ter que depender das escolhas dos veículos de 

comunicação. Também as entrevistas para esclarecer determinado assunto ficam difíceis de 

viabilizar, pois um tema que pode ser de interesse da Prefeitura para veiculação, pode não ser 

de interesse do veículo A ou B.  

A idéia de um radiojornal é viável pelo fato de o rádio ser o meio de comunicação que 

possui maior abrangência entre o público, idéia comprovada por vários autores. Entre eles, 

Ferraretto (2001, p.16), que diz que o rádio causa muito impacto, e isto somente vem atestar 

seu poder e influência, além de dizer que é o veículo mais presente nos lares brasileiros. 

Muito mais que influenciar, uma rádio voltada para a comunidade tem o poder de transformar 

a realidade.  

 

 Certamente as estratégias discursivas das rádios de audiência popular analisadas e as 
adesões que suscitam não se podem compreender fora de duas lógicas que atravessam 
hoje nossa sociedade: uma lógica de restauração democrático-institucional, com suas 
apelações à ação organizada e ao fortalecimento dos canais e mecanismos que 
garantam a representação dos cidadãos, e outra lógica que coloca o mercado como 
dispositivo chave para a coesão e reprodução da ordem social e a partir da qual se 
formulam apelações constantes à eficácia e iniciativa individual e privada como 
garantias de progresso (MATTA, in MEDITSCH, 2005, p. 276). 

 



A comunidade santa-mariense tem o direito de saber tudo que ocorre e o que ela pode 

desfrutar. Os veículos, sejam impressos ou eletrônicos, não têm espaço, e, muitas vezes, 

vontade de estampar em suas páginas ou preencher seu tempo com as informações da 

administração municipal. Para divulgar as informações a Prefeitura tem que se submeter aos 

critérios de seleção das notícias dos jornalistas, editores e donos dos veículos, que muitas 

vezes vão de encontro aos interesses da Prefeitura.  

Um dos motivos que levou a Secom a realizar o acompanhamento das notícias 

veiculadas nos programas de rádio locais é a distorção de informações da Prefeitura ou 

interpretações que não condizem com a realidade dos fatos, e ainda, os questionamentos que 

podem ser feitos. Seguidas vezes a assessoria de imprensa da Secom tem que atuar na 

mediação de reclamações e conflitos com a imprensa.  

Um radiojornal utilizando o website da Prefeitura como ferramenta de apoio 

intensificaria a relação existente entre a comunidade e o executivo, visto que o rádio é o 

veículo que possui melhor relação com as pessoas, e pode chegar de forma mais fácil e rápida. 

A equipe do radiojornal trabalharia diretamente para o público, sem que a notícia tenha que 

passar por algum filtro, ou gates, como a Teoria do Gatekeeper chama os filtros pelos quais 

passam as notícias.  

Muito mais do que estar presente, o rádio tem um papel essencial dentro da sociedade. 

Ele não transmite simplesmente a informação, mas permite que seja feita uma interação com o 

ouvinte no momento em que propicia que este entre em contato com a rádio e converse, peça, 

reclame, agradeça, enfim, exerça seu papel de cidadão e esteja em constante atuação dentro da 

sociedade. E este é o objetivo do radiojornal proposto neste trabalho final de graduação. Um 

programa que não transmita simplesmente o que é de interesse da Prefeitura, mas que 

esclareça as dúvidas da comunidade, dialogue com ela, e que tenha a interatividade como 

principal ação.  

 

Os ouvintes populares de rádio – em nosso caso particular – são uma construção: 
produtos de um determinado meio em inseparável conjunção com as mudanças da 
época, os novos artefatos técnicos, o crescimento de cidades, a ascensão social 
relativa e o acesso a desfrutar de bens culturais, a ampliação de sua cidadania política. 
Por isso, ser ouvinte é algo mais que um dado quantitativo – base de medições – e 
parte de um “enorme conglomerado sociocultural” (MATTA, in MEDITSCH, 2005, 
p. 276).    
 

Esta é a função proposta pelo radiojornal com informações voltadas somente para a 

Prefeitura, que o ouvinte exerça seu papel de cidadão e se insira no campo político dentro da 

comunidade em que vive. Quanto mais as pessoas tomarem para si este papel, mais rápido se 



tornará corriqueiro dentro da sociedade a importância da formação da identidade, que se 

consolida com a afirmação dos meios de comunicação como um agente transformador da 

realidade.  

Nuñez (2000, p.63) comenta que, segundo Primo12, a interação designa “ação entre”, no 

caso do programa proposto, um canal de ligação direto entre Prefeitura de Santa Maria e 

ouvinte. Os dois lados têm objetivos comuns: a Prefeitura, de fazer com que suas ações sejam 

de conhecimento de todos os santa-marienses, que, por sua vez, têm o direito de saber tudo 

que pode beneficiá-los. Nestes termos, o radiojornal fará uma comunicação bidirecional com 

a comunidade, com um fluxo de informações e questionamentos que vão e vem. Além de 

atender a comunidade, o radiojornal poderá atuar esclarecendo notícias que talvez possam ter 

sido publicadas de forma distorcida ou que existe uma explicação que não tenha sido 

explorada. Ou ainda, quando os veículos não prestam a devida atenção a algum fato. Muitos 

acontecimentos não têm a repercussão que é desejada pela administração municipal, mas que 

é de grande importância para a comunidade.  

O objetivo é apresentar aos ouvintes o uso social do rádio, que é um dos objetivos a que 

ele se destina, ou deveria se destinar. Seria uma oposição ao rádio conduzido com objetivos 

comerciais. A informação e a interação deveriam ser as finalidades do rádio.  

 

É preciso transformar o rádio convertê-lo de aparelho de distribuição em aparelho 
de comunicação. O rádio seria o mais fabuloso meio de comunicação imaginável na 
vida pública, um fantástico sistema de canalização. Isto é, seria se não fosse 
somente capaz de emitir, como também de receber; portanto, se conseguisse não 
apenas se fazer escutar pelo ouvinte, mas também pôr-se em comunicação com ele. 
A radiodifusão deveria, conseqüentemente, afastar-se dos que a abastecem e 
constituir os radiouvintes como abastecedores. Portanto, todos os esforços da 
radiodifusão em realmente conferir, aos assuntos públicos, o caráter de coisa 
pública são totalmente positivos (BRECHT, in BASSETS, Apud ZUCULOTO in 
MEDITSH, 2005, p. 53).  

 

E essa não é uma idéia nova. Já no governo de Olívio Dutra, de 1998 a 2002, no Rio 

Grande do Sul, essa prática foi viabilizada, com as estatais TVE e FM Cultura, vinculadas à 

administração estadual. Neste período foi realizado o programa “Palavra de Gaúcho”. Era um 

programa institucional, que abordava ações e projetos da Frente Popular13. Basicamente, era 

uma assessoria de imprensa feita pelas ondas do rádio. Além de transmitir as ações do 

governo do Estado, trazia para sua pauta as reivindicações da população de vários locais do 

Rio Grande do Sul, tentando solucionar os problemas na medida em que era possível. Outro 

                                                 
12 Alex Fernando Teixeira Primo, Seria a multimídia de fato interativa?, Revista da FAMECOS, RS, nº6, p.92-
95, 1997. 



exemplo é o programa “Voz do Brasil”, que foi originado a partir da “Hora do Povo”. A Hora, 

que era um instrumento de divulgação das ações do governo nacional, foi fundada em 1935, 

quando o Brasil era liderado por Getúlio Vargas. A “Voz do Brasil” transmite as informações 

do governo federal até os dias de hoje, no horário das 19h às 20h, de segunda a sexta-feira. 

É uma forma de comunicação concebida de maneira circular, dando voz e vez ao povo. É 

a interatividade regrando a execução deste radiojornal. Zuculoto14 acredita, assim como 

Brecht15, na comunicação com democracia, produzida de forma circular e não-linear. No caso 

do rádio com o ouvinte não apenas recebendo informação, mas também interferindo e com 

possibilidade de acesso à decisão do que precisa ser transmitido.  

A proposta do radiojornal apresenta um gênero jornalístico, com diversos formatos, entre 

eles, as notas, os boletins, reportagens, entrevistas, além de serviços como previsão do tempo 

e indicadores econômicos. Nunca esquecendo de atender a comunidade. Será aberto um canal 

onde as pessoas possam auxiliar na execução das pautas. Cada questionamento que for 

levantado pelos ouvintes, na medida em que for possível, será respondido, democratizando o 

espaço de comunicação e atendendo ao público, como sugere Brecht: 

 
Na sua “Teoria do Rádio”, o pensador já clamou pelo uso do veículo de forma a 
proporcionar a democratização da comunicação. Neste caso, mais especificamente 
pela democracia nas ondas radiofônicas, através do cumprimento, por parte destas, da 
sua função social de produzir uma comunicação voltada ao interesse público 
(ZUCULOTO, in MEDITSCH, 2005, p.48) 

 

Os textos produzidos pela assessoria de imprensa da Secom são ricos em detalhes, e não 

são adequados para a transmissão pelas ondas do rádio. Este radiojornal proposto adaptará a 

linguagem usada para que seja transmitido de forma simples e de modo que os ouvintes 

captem as mensagens transmitidas, com um caráter dinâmico e plural.  O objetivo também é 

que se forme uma identidade comum entre a administração municipal e o ouvinte.  

 

5 CONCLUSÃO 

  

A conclusão deste trabalho final de graduação, que poderá abrir uma nova gama de 

discussões no campo acadêmico, é de que um radiojornal produzido a partir da assessoria de 

imprensa da Secom é viável e de muita utilidade para a comunidade santa-mariense e 

                                                                                                                                                         
13 Coligação entre o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Comunista do Brasil (PC do B). 
14 Jornalista graduada pela UFRGS e mestre em Comunicação Social pela PUCRS, em artigo no livro 
organizado por Eduardo Meditsch, Teorias do Rádio, textos e contextos. 
15 Bertold Brecht, dramaturgo alemão, autor do artigo Teoría de la radio (1927-1932). In: BASSETS, Lluís 
(ed.). De las ondas rojas a lãs rádios libres. Textos para la historia de la radio. Barcelona, Gustavo Gili, 1981. 



Prefeitura. A viabilidade se dá pelo aumento significativo de notícias que a comunidade terá 

da Prefeitura e todas suas secretarias, e também pela interação com toda a sociedade que este 

programa está se propondo.  

O tempo de apresentação do radiojornal será de 20 minutos, todas as manhãs, de segunda 

a sexta-feira, sempre com repercussão das notícias do dia anterior que foram veiculadas no 

website da Prefeitura. Sua estrutura apresentará notas, boletins de informações, reportagens 

com entrevistas, entrevistas especiais, além de um bloco destinado para responder as 

perguntas dos ouvintes. Funcionará como um serviço de utilidade pública, com respostas 

claras e objetivas, dadas de forma rápida, na medida em que chegarem à produção do 

programa.  

O radiojornal seria transmitido em uma emissora de rádio em Amplitude Modulada 

(AM), pelas características que a freqüência possui, como o contato com os ouvintes, grande 

abrangência entre as massas, e formular uma identidade comum entre a administração 

municipal e o público. Avaliamos que o programa abre outro canal direto entre o Executivo e 

a população santa-mariense, utilizando o rádio como meio de interação social. 

Como já diz Zuculoto (2005), o rádio tem o poder de democratizar a informação entre as 

pessoas, logo seria muito viável que fosse produzido um radiojornal com notícias exclusivas 

da Prefeitura, que tivesse com ferramenta de apoio o website da assessoria de imprensa da 

Secom, pois todas as informações seriam democraticamente do alcance de uma parcela muito 

grande da população de Santa Maria.  
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ANEXO A 

 
Relação de notícias da Assessoria de Imprensa da Secretaria de Comunicação – 

Agosto/2206 
 
02 de agosto: 
- Prefeito entrega escritura de terreno à Escola Hylda Vasconcelloss em ato com a presença da 
comunidade 
- Prefeitura discute ações para implementação de um corredor ligando as zonas norte e sul de 
Santa Maria 
 
03 de agosto: 
- Prefeitura chama 15 aprovados em Concurso Público 
- Grupo de Ostomizados visita Lar das Vovozinhas 
- Escola Municipal Rejane Garcia Gervini comemora seus 50 aos com jantar-baile no sábado 
- 1ª Semana da Capoeira faz parte da programação do Mês da Cultura 
- Sexta Básica integra programação do Mês da Cultura 
- Prefeito e Zilda Arns, coordenadora nacional da Pastoral da Criança, reúnem-se durante café 
da manhã em Santa Maria 
- Prefeito saúda presença de Zilda Arns na comemoração dos 20 anos da Pastoral da Criança 
- Prefeito Werner Rempel concede entrevista coletiva à imprensa nesta sexta-feira 
 
04 de agosto: 
- Parada Livre Gay terá programação na próxima semana 
- Educação terá três eventos na próxima semana 
- Prefeito anuncia projetos para qualificar iluminação pública e comércio de lanches rápidos 
na cidade 
- ACISO – Comunidade da Nova Santa Marta terá um dia especial voltado à cidadania na 
Escola Adelmo Simas Genro 
- Mês da Cultura segue com programação diversificada no final de semana 
- Prefeito Werner Rempel participa de cerimônia em comemoração aos 98 anos da 3ª Divisão 
do Exército 
- Secretaria de Desenvolvimento Rural e Conab apresentam programa “Aquisição de 
Alimentos” para produtores rurais 
- Prefeitura seleciona médicos para o CAPS Prado Veppo 
- Fiscalização junto a bancos totaliza quase R$130 mil em multas 
 
05 de agosto: 
- ACISO – Dia de atividades para comunidade marca Ação Cívico-Social na Nova Santa 
Marta 
 
06 de agosto: 
- Prefeito Werner Rempel participa de festa no distrito de Boca do Monte neste domingo 
- Prefeito vistoria ponte no distrito de Boca do Monte 
 
07 de agosto: 
- Reunião para discutir corredor ligando as zonas norte e sul de Santa Maria será na próxima 
sexta 
- Semana Mundial da Amamentação terá mesa-redonda nesta semana 
- Prefeitura apóia a campanha “Adote um Amigo” do Criadouro São Braz 



- II Seminário Regional de Educação Fiscal será nesta quarta-feira 
- Representante do Instituto Paulo Freire chega à cidade e participa de encontro com equipe 
da Secretaria de Educação 
- Casa de Cultura inscreve para oficina de Dança Terapia 
- Prefeitura finaliza projeto de sinalização da Rota Turística do Diácono João Luiz Pozzobon 
- Definido o nome da empresa responsável pela construção de rampas de acesso em escolas 
municipais 
 
08 de agosto: 
- Programa “Aquisição de Alimentos” será apresentado para produtores rurais 
- Projeto “Itaimbé é Nosso” será realizado na próxima sexta-feira e no final de semana 
- Secretaria de Trânsito terá “Chamada pela Vida” na tarde desta terça-feira 
- Rua do Acampamento recebe base de brita que antecede colocação de concreto 
- Adaptações na Casa da Cidadania antecipam obra do Restaurante Popular 
- Exposição na Biblioteca Pública presta homenagem à João Belém 
- Restaurante Popular, junto à Casa da Cidadania, já tem empresa definida para realizar as 
obras de implantação 
- Coordenadoria da Comunidade Negra confirma vinda da Ministra Interina da Igualdade 
Racial e apresenta resultados ao Prefeito. 
- “Chamado pela Vida” conscientiza pedestres no centro da cidade. 
- Prefeitura reforça apoio à Campanha “Adote um Amigo” do Criadouro São Braz.  
 
09 de agosto: 
- Prefeito ouvirá comunidades dos distritos a partir desta quinta. 
- Encontro confirma a importância da EJA na garantia do acesso à educação. 
- Seminário Municipal de Lazer, Esporte e Educação Física será realizado na próxima 
semana. 
- Prefeitura prorroga prazo de inscrições para vagas de médicos psiquiatras do CAPS Prado 
Veppo. 
- Projeto de eficientização da iluminação pública garante trocas de lâmpadas na Cohab 
Trancredo Neves. 
- Mesa Redonda sobre amamentação transferida para a próxima semana. 
- II Seminário de Educação Fiscal reúne professores da cidade para discutir a valor sócio-
econômico dos tributos. 
- Consultor da Conab apresenta programa federal que busca alternativas para a agricultura 
familiar. 
- Novo Pronto Atendimento Municipal completa 48 dias de funcionamento e divulga número 
de atendimentos neste período. 
- Assinatura de convênio autoriza início da construção do novo Presídio Regional 
- Inauguração de bibliotecas comunitárias fazem parte da programação do Mês da Cultura. 
- Emaet apresenta alunos das oficinas de flauta, teclado e canto. 
 
10 de agosto: 
- Unidade São José será fechada para etapa das obras de ampliação. 
- Equipes de limpeza urbana reforçam ações no Parque Itaimbé e entorno 
- Seminário sobre negritude nas escolas inicia com debate sobre saberes africanos e brasileiros 
- Ministra Interina de Promoção da Igualdade Racial estará em Santa Maria nesta sexta-feira 
-Queima de Ateliê da UFSM integra promoção do Mês da Cultura 
- Coordenadores técnicos da EcoDiesel discutem com moradores de Boca do Monte as 
vantagens do uso de biodiesel 



- Boca do Monte é primeiro local visitado pelo Prefeito em roteiro que será feito nos distritos 
- V Mostra Estudantil do Santa Cena será realizada na próxima semana 
 
11 de agosto: 
- União entre comunidades, SESC e Prefeitura inicia projeto de valorização do Parque Itaimbé 
- Representantes da USE se reúnem com o prefeito Werner Rempel e informam sobre ações 
da entidade 
- Albergue já conta com biblioteca comunitária 
- Grupo de mães do PSF da Urlândia visita a Casa de Saúde 
- Catadores participam de ostra de DVD do projeto “Dignidade sem Fronteiras” 
- Programa de Arrendamento Residencial apresenta 131 novas famílias selecionadas 
- Terreno doado pela Prefeitura vai sediar novo prédio da OAB Santa Maria 
- Consultores do Banco Mundial visitam Santa Maria e colhem dados para elaboração de 
projeto para a reestruturação do sistema viário da cidade 
- Ministra Interina da Igualdade Racial participa de II Seminário Educação e Negritude  
- Parada Livre encerra com desfile do Orgulho Gay no próximo domingo 
- Ministra da Igualdade Racial é recebida pelo Prefeito Werner Rempel 
 
13 de agosto: 
- Domingo cheio de atrações durante encerramento do projeto “O Itaimbé é nosso” 
- Santa Maria é tomada pela luta contra o preconceito durante Parada Livre 
 
14 de agosto: 
- V Mostra Santa Cena inicia nesta segunda-feira com extensa programação 
- Produtores de Santa Maria finalizam venda de arroz para a Conab 
- 2° etapa da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite será neste mês  
- Secretário de Educação participa de Seminário Internacional promovido pelo CPERS 
- Unidade São José fechada esta semana para obras de ampliação 
- Prefeitura cede Centrífuga Refrigerada para o Banco de Sangue do hospital Universitário 
 
15 de agosto: 
- Prefeito Werner Rempel  prestigia ato importante para Santa Maria: doação de veículo para 
o Corpo de Bombeiros 
- Escola Darcy Vargas comemora seus 49 anos com festa e programação especial 
- Obras de ex-alunos do artista plástico Peciar serão expostas na Sala Iberê Camargo 
- Prefeito recebe representantes do comércio de lanches rápidos e define Grupo de Trabalho 
para discutir decreto nº178 
- Escola Eufrásia Lorenzi recebe duas novas salas de aula, que ficarão prontas dentro de 15 
dias 
- Prefeitura cede aparelho que vai facilitar o atendimento do Banco de Sangue do HUSM 
- Arquivo histórico expõe seu acervo na mostra “Santa Maria Ontem” 
- Festa das Etnias será lançada na próxima sexta-feira 
- Santa Maria sedia VI Seminário de Lazer, Esporte e Educação Física Escolar a partir desta 
quarta 
 
16 de agosto: 
- Secretaria de Cultura lança Memorial Itinerante do artista Eduardo Trevisan 
- Distrito de Santo Antão receberá visita do Prefeito nesta quinta 
- Ampliação da fábrica Parati em Santa Maria será confirmada na tarde desta quarta-feira 
- 5ª Caminhada pela Saúde, Paz e Amizade de São Martinho da Serra acontece neste sábado 



- CORREÇÃO – Gabinete do Prefeito e Secretarias são transferidos para novos locais devido 
à obras no Centro Administrativo 
 
17 de agosto: 
Exposição do Arquivo Histórico Municipal relembra como era Santa Maria no passado 
- Mobilização pretende reforçar apoio ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente através de doações 
- Sorteio de apartamento do Residencial Vento Norte será no sábado 
- Escola, Unidade de Saúde e estradas de Santo Antão são visitados pelo Prefeito Werner 
Rempel em roteiro pelos distritos 
- Comunidade santa-mariense elogia resultados do processo de eficientização na iluminação 
pública 
- Secretário Executivo do Ministério do meio Ambiente discute ações em Santa Maria 
- Equipe da Secretaria de Educação integra debate sobre potencialidades e inclusão durante 
Seminário Internacional 
- Exposição com obras de ex-alunos do artista plástico Peciar abre na noite desta quinta-feira 
- Seminário Municipal de Lazer, Esportes e Educação Física iniciou nesta quarta e conta com 
várias atividades até sábado 
 
18 de agosto: 
- V Mostra Estudantil Santa Cena encerra com participação de 13 escolas durante a semana 
- Cidade recebe centelha do Fogo Simbólico da Semana da Pátria na segunda-feira 
- Santa Maria recebe 2ª Expoartes na próxima semana 
- Encontro com Secretário Executivo do Meio Ambiente discute a importância do setor 
- Projeto Construtores da Paz será lançado na próxima quinta-feira 
- Acampamento passa por medições para receber placas de concreto 
- Obras de ex-alunos do artista Peciar podem ser apreciadas na Sala Iberê Camargo 
 
19 de agosto: 
- Famílias comemoram a conquista da casa própria no Residencial Vento norte, mais um 
investimento do PAR 
 
21 de agosto: 
- Centelha do Fogo Simbólico dá início às comemorações do dia da independência em Santa 
Maria 
- Cohab Fernando Ferrari recebe novas lâmpadas de sódio e moradores aprovam resultados 
- Prefeitura realiza limpeza na rua Venâncio Aires e Avenida Medianeira 
- Inscrições estão abertas para seminário que discutirá as potencialidades do cultivo da 
Palmeira Real 
- Expoartes reunirá artistas de várias cidades em Santa Maria 
- Unidade São José segue fechada para obras de iluminação 
- Prefeito e Secretário de Habitação visitarão obras do Residencial Moradas do Parque I nesta 
terça 
- 2ª etapa da Campanha de Vacinação contra Poliomielite será no próximo sábado 
 
22 de agosto: 
- Residenciais Morada do Parque I e II são novas oportunidades de acesso à moradias 
garantidas pelo PAR 
- Programação Cultural de Santa Maria segue até o fim do mês 
- Isenção de impostos municipais garante redução no custo dos apartamentos do PAR 



- Prefeitura integra organização da Semana de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas 
- Cidade sediará Copa Santa Maria de Patinação neste final de semana 
- Posto concentrará informações turísticas sobre Santa Maria 
- Projeto "Construtores da Paz" será lançado na Vila Maringá 
- Prefeitura inicia serviços em mais um trecho do corredor de ônibus da Rua do Acampamento 
 
23 de agosto: 
- Prefeito assina Ordem de Serviço para início das instalações elétrica e lógica do novo Centro 
Administrativo 
- Setor de Fiscalização de Costumes, Posturas e Uso do Espaço Público multa mais nove 
agências bancárias 
- Direcionadores de trânsito são instalados na Rua do Acampamento 
- Plantio de cerejeiras homenageia 50 anos da imigração japonesa no Rio Grande do Sul 
- Prefeitura é parceira na realização de seminário que debaterá questões sobre exportação 
- Núcleo da Sei-cho-no-ie em Santa Maria fará revitalização de área pública durante 
atividades da Semana da Paz 
- Processo de eficientização da iluminação pública é elogiado pelos moradores de Camobi 
- Reunião define agenda regional de atendimentos do Centro de Saúde do Trabalhador 
- Profissionais de Santa Maria participarão do curso "Alimentos Seguros no Turismo" 
- Secretaria de Obras prepara base para tubulação na estrada de acesso ao novo Presídio 
Regional 
- Prefeito participa nesta quinta-feira do vôo de lançamento da NHT Linhas Aéreas em Santa 
Maria 
- Secretaria de Cultura promove "Estação da Música" no domingo 
- Trânsito no primeiro trecho da Rua do Acampamento será interrompido na tarde desta 
quarta-feira 
- Inscrições de trabalhos para a Expoartes podem ser feitas nesta quarta-feira 
 
24 de agosto: 
- Comemoração dos 50 anos da imigração japonesa no Brasil recebe homenagem da 
Prefeitura 
- Alunos da Escola Diácono João Luiz Pozzobon recebem primeira etapa do projeto 
"Construtores da Paz" 
- Santa Maria reunirá representantes de vários países em seminário internacional sobre 
participação popular 
- NHT Linhas Aéreas faz vôos inaugurais e inicia rotas em Santa Maria na próxima segunda-
feira 
- 2ª Expoartes garante acesso à arte e incentivo a artistas de várias partes do Brasil 
- Médicos da rede municipal participam de curso sobre diabetes 
- Exposição inaugura novo espaço para as artes em Santa Maria 
 
25 de agosto: 
- Prefeitura e Fapas realizarão plantio de árvores nativas em afluente do Cadena 
- Grupo Técnico da Cidade Amiga da Amazônia se reúne pela primeira vez 
- Dia do Soldado conta com solenidade especial na Avenida Liberdade 
- DMT divulga dados do trânsito em Santa Maria no mês de julho 
- Médicos e dentistas da rede municipal participam de cursos de atualização nesta sexta-feira 
- Obras na Rua do Acampamento seguem neste final de semana e DMT assegura que não 
haverá mudanças no trânsito 
- 2ª Expoartes está aberta ao público até sábado 



- "Estação da Música" é atração deste domingo na Gare da Estação Ferroviária 
- 2ª etapa da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite será neste sábado 
- Processo de Eficientização na Iluminação Púbica é destaque em reinauguração de loja da 
AES Sul 
 
26 de agosto: 
- Sábado foi dia de vacinação contra a Poliomielite 
- Tradicionalistas e autoridades acompanham o lançamento da Semana Farroupilha 2006 
 
27 de agosto: 
- Tempo instável cancela evento na Gare da Estação Ferroviária que seria realizado na tarde 
deste domingo 
 
28 de agosto: 
- Seminário internacional sobre participação popular será realizado na próxima semana e já 
conta com programação definida 
- Prefeitura promove Semana Farroupilha para servidores 
- Festa das Etnias inicia nesta sexta com extensa programação durante todo o final de semana 
- Dia Nacional de Combate ao Fumo conta com mostra de atividades sobre o tema 
- Vacinação contra Poliomielite continua até sexta-feira 
- Plantio de mudas em afluente do Cadena evita desbarrancamento da margem do Arroio 
- Prefeitura segue com serviços em trechos da Rua do Acampamento 
- Unidade de Saúde da Kennedy está com parte do prédio interditada, mas segue com 
atendimentos normais 
- Lançamento do Memorial Eduardo Trevisan será realizado na próxima quarta-feira 
- Prefeitura assina ordem de serviço para construção de pavilhão no Terminal de 
Comercialização Direta 
- Seminário debaterá o tema exportação e suas perspectivas 
- Equipe da Secretaria de Educação lamenta falecimento de colega 
 
29 de agosto: 
- Posto de informações turísticas sobre Santa Maria será inaugurado nesta quarta-feira 
- Alternativas para exportação de micro e pequenas empresas foi debatido em Seminário na 
Fames 
- Prefeitura e ULBRA assinam parceria para realização de estudo sobre a padronização das 
calçadas 
- Entrega de certificados para ex-fumantes marca o Dia Nacional contra o Fumo 
- Equipe de Limpeza Urbana realiza serviços em ruas e praça nesta terça-feira 
- Mês da Cultura de Santa Maria encerra com premiação de concursos Literário e Fotográfico 
- Eficientização da iluminação pública é reconhecida por moradores da Rua Aristides Lobo 
- Trânsito na Rua do Acampamento será interrompido na tarde desta terça-feira 
 
30 de agosto: 
- Obras de Eduardo Trevisan serão conhecidas pela comunidade através de Memorial lançado 
nesta quarta 
- Prefeitura lança Posto de Informações Turísticas e reafirma importância do segmento para a 
cidade 
- Tecnologias estarão disponíveis para a transmissão de cinco dias de Conferência 
Internacional na próxima semana 



- Trecho da Rua do Acampamento, entre ruas Alberto Pasqualini e Astrogildo de Azevedo, é 
preparado para receber drenagem 
- Conferência “Cómo construir un presupuesto participativo: transferência de buenas prácticas 
em uma perspectiva de intercambio recíproco” - PROGRAMAÇÃO 
- Ampliação de pavilhão no Terminal de Comercialização Direta começa na próxima 
segunda-feira 
- Ordem de Serviço para início das obras do Presídio Regional será assinada nesta quinta-
feira, em Santa Maria 
- Chegada do Fogo Simbólico na Praça Saldanha Marinho marca início da programação da 
Semana da Pátria 
- Secretaria de Saúde divulga cronograma da Unidade Móvel de Saúde para o mês de 
setembro 
- 6ª Festa das Etnias inicia nesta sexta e contará com especialidades de 11 países 
 
31 de agosto: 
- Construção do novo Presídio Regional começa na próxima semana, abrindo 336 vagas e 
gerando 150 empregos 
- Contrato de liberação de recursos para a regularização fundiária será assinado nesta sexta-
feira 
- Árvores da Praça Saldanha Marinho recebem análise da Secretaria de Proteção Ambiental 
para verificar necessidade de corte 
- Prefeitura elabora documentação do terreno que sediará loteamento urbano no Parque 
Pinheiro Machado 
- Seminário para discutir as potencialidades do cultivo da Palmeira Real no estado será 
realizado na próxima semana 
- Prefeitura investe em Agricultura Urbana e garante geração de renda à população 
- Entregas dos prêmios dos concursos Literário e Fotográfico encerram atividades do Mês da 
Cultura 
- Programa de Educação Fiscal entrega prêmios para alunos da Escola Perpétuo Socorro 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO B 

 
 
 

 
ANÁLISE DE CLIPPING - AGOSTO 

Análise Quantitativa 
 
 

 No mês de Agosto de 2006, foram arquivadas as notícias relacionadas à Prefeitura 

Municipal de Santa Maria, veiculadas nos jornais: A Razão e Diário de Santa Maria 

(municipais),  Correio do Povo e Zero Hora (estaduais), totalizando 393 notícias, divididas 

entre todas as Secretarias Municipais.  

Esta análise demonstra também a imagem que cada veículo de comunicação 

repassou à comunidade sobre a Prefeitura Municipal de Santa Maria. No período 

analisado, a imagem geral repassada pelos veículos sobre a Prefeitura foi considerada 

como neutra, apenas informativa. No período de 1 a 31 de Agosto de 2006, nos jornais 

analisados, 152 notícias publicadas (38,67%) repassaram uma imagem positiva da 

Prefeitura Municipal de Santa Maria e suas secretarias; 13,99%(55 notícias) foram 

caracterizadas por repassar aos leitores uma imagem negativa; 160 inserções (40,71%) 

foram apenas informativas, caracterizando como neutra a imagem; e 6,61% (26) traziam em 

seu conteúdo aspectos tanto positivos quanto negativos. 
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A seguir, as notícias clipadas no mês de Agosto de 2006, divididas por Secretaria. 

 

Prefeitura Municipal de Santa Maria 

 

42 notícias veiculadas (10,68% do total), sendo: 

- 09 com imagem positiva 

- 02 com imagem negativa 

- 29 neutras 

- 02 contendo aspectos positivos e negativos 

 

 

Gabinete do Prefeito 

 

70 notícias veiculadas (17,81% do total), sendo: 

- 17 com imagem positiva 

- 04 com imagem negativa 

- 49 neutras 

 

 

 

Secretaria Geral de Governo 

 

01 notícia veiculada (0,25% do total), sendo: 

- 01 com imagem neutra 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Administração e  

Desenvolvimento Humano 

Nenhuma notícia da Secretaria foi veiculada. 
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Secretaria de Assistência Social, Cidadania e  

Direitos Humanos 

03 notícias veiculadas (0,76% do total), sendo: 

- 01 com imagem positiva 

- 01 neutra 

- 01 contendo aspectos positivos e negativos 

 

 

 

Secretaria de Assuntos de Segurança Pública 

 

07 notícias veiculadas (1,78% do total), sendo: 

- 03 com imagem positiva 

- 02 neutras 

- 02 contendo aspectos positivos e negativos 

 

 

 

Secretaria de Captação de Recursos e  

Relações Internacionais 

 
24 notícias veiculadas (6,10% do total), sendo: 

- 19 com imagem positiva 

- 05 com imagem neutra 

 

 

 

Secretaria de Comunicação Social 

 

26 notícias veiculadas (6,61% do total), sendo: 

- 16 com imagem positiva 

- 10 neutras 
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Secretaria da Cultura 

 

25 notícias veiculadas (6,36% do total), sendo: 

- 14 com imagem positiva 

- 11 neutras 

 

 

 

 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

 

01 notícia veiculada (0,25% do total), sendo: 

- 01 com imagem positiva 

 

 

 

 

 

Secretaria de Desenvolvimento Rural 

 

3 notícias veiculadas (0,76% do total), sendo: 

- 01 positiva 

- 02 notícias contendo imagem neutra 

 

 

 

 

Secretaria da Educação 

 

11 notícias veiculadas (2,79% do total), sendo: 

- 07 com imagem positiva 

- 01 com imagem negativa 

- 03 neutras 
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Secretaria de Esporte e Lazer 

 

6 notícias veiculadas (1,52% do total), sendo: 

- 06 com imagem positiva 

 

 

 

 

Secretaria das Finanças 

 

10 notícias veiculadas (2,54% do total), sendo: 

- 03 com imagem positiva 

- 02 com imagem negativa 

- 05 neutras 

 

 

 

 

Secretaria de Proteção Ambiental 

 

08 notícias veiculadas (2,03% do total), sendo: 

- 02 com imagem positiva 

- 02 com imagem negativa 

- 03 neutras 

- 01 contendo aspectos positivos e negativos 

 

 

Secretaria de Habitação e Regularização  

Fundiária 

 

02 notícias veiculadas (0,50% do total), sendo: 

- 01 com imagem positiva 

- 01 neutra 
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Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 

 

34 notícias veiculadas (8,65% do total), sendo: 

- 11 com imagem positiva 

- 13 com imagem negativa 

- 06 neutras 

- 04 contendo aspectos positivos e negativos 

 

 

 

Escritório da Cidade 

 

09 notícias veiculadas (2,29% do total), sendo: 

- 05 com imagem positiva 

- 04 neutras 

 

 

 

 

Secretaria da Saúde 

 

61 notícias veiculadas (15,52% do total), sendo: 

- 23 com imagem positiva 

- 12 com imagem negativa 

- 21 neutras 

- 05 contendo aspectos positivos e negativos 

 

Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade 

 Urbana 

 
22 notícias veiculadas (5,59% do total), sendo: 

- 01 com imagem positiva 

- 08 com imagem negativa 

- 09 neutras 

- 04 contendo imagens positivas e negativas 
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Secretaria de Turismo e Eventos 

 

29 notícias veiculadas (7,37% do total), sendo: 

- 13 com imagem positiva 

- 04 com imagem negativa 

- 10 neutras 

- 02 contendo imagens positivas e negativas 

 

 

 

 

 

Procuradoria Geral do Município 

- Nenhuma notícia foi veiculada 
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Abaixo, as matérias clipadas no mês de Agosto, conforme cada jornal analisado. 

 

•  A Razão 

209 notícias veiculadas (53,18% do total), sendo: 

- 91 com imagem positiva 

- 16 com imagem negativa 

- 89 neutras 

- 13 contendo aspectos positivos e negativos 

 

 

• Diário de Santa Maria 

170 notícias veiculadas (43,25% do total), sendo: 

- 58 com imagem positiva 

- 39 com imagem negativa 

- 60 neutras 

- 13 contendo aspectos positivos e negativos 

 

 

• Zero Hora 

11 notícias veiculadas (2,79% do total), sendo: 

- 02 com imagem positiva 

- 09 com imagem neutra 

 

 

 

 

 

• Correio do Povo 

04 notícias veiculadas (0,76% do total), sendo: 

- 01 com imagem positiva 

- 03 com imagem neutra 
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Gráfico Comparativo entre os jornais analisados, conforme imagem das notícias veiculadas. 
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ANEXO C 
 
Rádio-Escuta 
25-08-06 
Transcrição: Mouriell Lanza 
 
08h08-Comentário Carlinhos Costa Beber. 
Carlinhos comenta e parabeniza a apresentação da inauguração da NHT na manha de ontem. 
 
08h24- Rádio Medianeira- Programa João Carlos Maciel. 
Ouvinte questiona sobre um buraco no bueiro na bairro camobi. E que no dia 10 de Maio 
ligou para a Prefeitura, pedindo que alguém fosse ver a situação. O funcionário da 
Prefeitura foi até o local, porém não tinha material para tapar o buraco. E depois disso 
ninguém nunca mais compareceu ao local. 
Apresentador informa que na rua General Neto, existe um buraco em direção ao Monet Plaza 
Shopping. 
 
08h35- Rádio Santamariense 
- Rádio Guarathan 
- Rádio Imembuí 
- Rádio Medianeira 
 
08h40- Rádio CDN- Central CDN 
Repórter Júlia Barcellos, informa que amanha acontece a segunda etapa da campanha 
nacional da vacinação contra a  poliomielite. Crianças de zero a cinco anos, devem receber 
a dose da vacina. Mesmo que a criança tenha recebido a dose da vacina, ela deverá receber 
novamente. A vacinação será oferecida em vários postos da cidade.  
 
08h53- Rádio Santamariense 
- Rádio Guarathan 
- Rádio Imembuí 
- Rádio Medianeira 

 
09h03- Repórter Carlos Spall, informa que a dívida do Estado com a Casa de Saúde, chega a 
mais de 800 mil reais. Manter o hospital está cada dia mais difícil. Alimentos e medicamentos 
estão em final no estoque. O governador Germano Rigotto, comprometeu em enviar pelo 
menos R$280 mil reais na próxima semana. 
Segundo Valmir Dressler, afirmou que esteve na Casa Civil e o governador afirmou que vai 
liberar a verba até o final do mês. A Casa de Saúde está entre as prioridades do Estado. 
As cirurgias estão suspensas. Após o final de semana vai ser feito uma avaliação para ver se é 
possível atender os partos já marcados. 
Segundo a diretora do Hospital, Rosa Wolff, que a partir de segunda-feira revisaremos os 
estoques de medicamentos e vamos analisar o que fazer na próxima semana, principalmente 
aquelas cirurgias que já estão marcadas. 
O leilão do hospital está marcado para o dia 29/08. O lance mínimo é de R$ 7 milhões. 
 
09h06- Repórter Homero Pivotto Júnior, informa que pela oitava vez o Projeto 
Esperança/Cooesperança participará da Expointer. Aproximadamente cerca de 15 grupos da 
agricultura familiar irão representar Santa Maria. 



Eles irão com veículo e motorista cedidos pelo projeto, dividindo os custo de viagem. 
Segundo a coordenadora do Projeto Esperança/Cooesperança, Irmã Lourdes Dill, para nós 
estar no meio deste projeto é muito importante. Na próxima quarta-feira, no gabinete do 
Prefeito, vamos assinar a ordem do serviço para a criação do pavilhão exclusivo para o uso 
dos produtores familiares. 
 
09h09- Repórter Júlia Barcellos, informa que foi aprovado ontem pelo Conselho da Criança e 
do Adolescente, o projeto “Estação da Paz”. É uma nova atividade que será realizada na 
Estação da Gare, para as crianças indicadas pelo Conselho Tutelar da cidade. 
As atividades serão extra-curriculares, de segunda à sexta-feira, de manha e à tarde. O projeto 
conta a parceria das Secretarias de Assistência Social, Cidadania e Direitos Humanos, de 
Educação e coordenação da Secretaria da Cultura.  
Segundo Carlos Alberto da Cunha, o Kalú, vão ser oferecidas oficinas culturais, vários eixos 
de inclusão social, estatuto da criança do adolescente. Cursos como teatro literário, cinema, 
fotografia, música. 
Além d Estação da Paz, será realizada a estação da música neste domingo, a partir das 14h , 
na estação da gare. 
 
09h12- Rádio Santamariense 
- Rádio Guarathan 
- Rádio Imembuí 
- Rádio Medianeira 

 
09h20- Repórter Homero Pivotto Júnior, informa que o motorista que levará os grupos de 
trabalhadores trará de volta uma conquista. Uma Kombi nova, avaliada pelo Projeto 
Esperança/Cooesperança. O benefício foi conseguido por um projeto, inscrito junto ao 
ministério do trabalho, através de um de seus segmentos que atua na economia solidária. 
 
09h22- Comentário Claudemir Pereira. 
Claudemir comenta que é impressionante o nervosismo dos candidatos nessa época. E ressalta 
que normalmente nós só observamos os candidatos majoritários. Porém a tensão é grande 
principalmente daqueles candidatos que estão no limite, com a possibilidade de não se eleger.  
Diferente é a situação daqueles que estão praticamente eleitos, o que não é a situação de 
nenhum santa-mariense.  
Recomendo que eles relaxem! Por causa do seu nervosismo eles começam a burlar as leis 
eleitorais com pequenos deslizes. E isso faz com que você eleitor, identifique os mais 
calminhos e os nervosinhos.  
 
09h28- Rádio Santamariense 
- Rádio Guarathan 
- Rádio Imembuí 
- Rádio Medianeira 

 
09h45- Rádio Santamariense 
- Rádio Guarathan 
- Rádio Imembuí 
- Rádio Medianeira 

 
09h55- Rádio Imembuí- Controle Geral 



Apresentador repassa a o discurso do Prefeito Werner Rempel na manha de ontem, na 
apresentação da linha aérea NHT. 
Este é um momento extremamente importante para Santa Maria. Sempre quisemos ter uma 
linha aérea na cidade. Santa Maria está mais madura, está apta a dar um passo a mais. E 
ressalta que em muitas situações usará a linha aérea, será uma alternativa viável. O poder 
público e a população vão utilizar a linha aérea.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO D 
 
ENTREVISTAS ESPECIAIS - Luciano Ribas, Secretário de Comunicação 
Social 

04/01/2006 - 12:10:05h  

“A comunicação serve para tornar o cidadão mais 

consciente das coisas da sua cidade”  
 
Carine Prevedello  
 
Um dos mais jovens integrantes do atual secretariado, 

Luciano Ribas, 33 anos, é também um dos poucos que 

reúne o perfil técnico ao político. Envolvido desde o 

movimento estudantil com o Partido dos Trabalhadores, o 

Secretário de Comunicação Social é formado em Desenho 

Industrial - Programação Visual pela Universidade Federal 

de Santa Maria (UFSM). Apesar da vivência política, Ribas 

está à frente de um cargo na administração pública pela 

primeira vez, tendo como meta principal a transformação 

da comunicação em instrumento a serviço do cidadão.  
 
SeCom – A Secretaria de Comunicação atuava junto à 
diretoria de Captação de Recursos até o ano passado, e 
teve uma criação específica neste ano. Qual a importância 
da instituição dessa pasta para o Município?  
Luciano Ribas - A Secretaria de Comunicação tem uma importância tanto externa 
quanto interna para a administração. Internamente, consegue prover o conjunto da 
administração de informações: funciona quase como uma Inteligência da Prefeitura, 
tanto pela análise do que a imprensa veicula, quanto pela análise dos dados obtidos com 
esse acompanhamento. Além, logicamente, do trabalho de divulgação para os órgãos de 
imprensa. Externamente há a importância para o cidadão, que consegue ser informado 
daquilo que é feito com o seu dinheiro. Essa é a essência da existência de uma Secretaria 
de Comunicação: o respeito com o cidadão, na medida em que ele possa ser informado 
da aplicação dos recursos arrecadados. Por outro lado, considero estratégica a separação 
que criou a Secretaria de Captação de Recursos. O resultado está comprovado com o que 
a Captação conseguiu trazer para a cidade neste ano: R$ 16 milhões, que não viriam 
sem que existisse uma estrutura própria. Isso nos libera para realizar nossa atividade 
fim: a Comunicação.  
 
SeCom – A Secretaria reúne áreas distintas, desde a Assessoria de Imprensa até o 
Cerimonial da Prefeitura. Como está estruturado o trabalho e qual tem sido sua linha de 
atuação?  
LR - Existia na Secretaria de Comunicação uma cultura de distanciamento entre os 
setores, não havia uma preocupação com a integração, desde coisas mínimas, como a 
utilização dos meios que a Secretaria tem – computadores, carro, equipamentos – 
acredito que avançamos bastante nisso neste ano. Além disso, a comunicação tem de ser 
complementar. Nós conseguimos avançar nisso no setor de Assessoria de Imprensa, que 
tem a estrutura melhor resolvida, e também nos outros setores. Quando a gente 
consegue começar um trabalho de Comunicação Interna, que ainda é incipiente, mas 
começa a apresentar resultados, e a estabelecer objetivos para o Cerimonial vinculados à 
comunicação, conseguimos alcançar resultados mais efetivos.  
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SeCom – A dificuldade orçamentária do Município prejudicou ações mais intensas de 
divulgação institucional. De que forma o senhor entende que deva ser trabalhada esta 
área e como foi contornada a falta de verbas?  
LR - Essa foi uma opção correta do Prefeito Valdeci em função da contenção de gastos. O 
ano de 2005 foi escolhido para que enfrentássemos as dificuldades mais urgentes, e isso 
nos forçou a alguns ajustes. Mas isso realmente nos limitou muito na nossa atividade 
fim, que é mostrar ao cidadão o que está sendo feito com o dinheiro público. Em 2006, a 
austeridade vai ser mantida, no entanto, nós teremos o mínimo destinado ao 
investimento em Comunicação. Vai ser um valor compatível com a realidade de Santa 
Maria, mas que vai viabilizar as ações de Comunicação Institucional. Em 2006 eu espero 
que a gente possa avançar, que consigamos fazer o acompanhamento da imprensa, 
prover o Executivo de informações, estabelecer relações via Cerimonial e Comunicação 
Interna com os servidores e com a comunidade, mas que também possamos, em 
respeito ao cidadão, ter um trabalho de Comunicação Institucional responsável, sério e 
que sirva para informar o cidadão, e não um trabalho de propaganda política, que não é 
esse o nosso objetivo.  
 
SeCom – Em função da falta de verba para Comunicação Institucional, houve prejuízo 
para a comunicação com a comunidade neste ano?  
LR - A ausência de Comunicação Institucional não gerou prejuízos significativos, mas nos 
privou de ganhos importantes. Existem muitas ações da Prefeitura que não ganham da 
imprensa o destaque que mereceriam, e são assuntos importantes para o cidadão. Às 
vezes a ampliação de uma sala de aula em uma escola não gera fato no jornal, mas é um 
acontecimento que modifica a relação dos estudantes e daquela comunidade com a sua 
escola, abre novas possibilidades, assim como a inauguração de um laboratório de 
informática, que muitas vezes não ganha destaque, mas é uma modificação radical. A 
Comunicação Institucional entra pra suprir essa lacuna: daquilo que não é pauta para o 
veículo, mas que o cidadão merece conhecer. Imagino que no momento em que nós 
conseguirmos novamente viabilizar ações de Comunicação Institucional coordenadas com 
rigor técnico e com grande transparência, o cidadão irá ganhar em consciência daquilo 
que acontece na cidade. É evidente que essas ações também se refletem na imprensa, 
porque a visibilidade que podemos gerar a alguma obra gerará interesse ou 
obrigatoriedade da imprensa com a própria comunidade em buscar as informações.  
 
SeCom - A Prefeitura enfrenta diariamente as críticas e cobranças dos meios de 
comunicação. Que avaliação o senhor faz da relação com a imprensa em 2005?  
LR - Compartilho da opinião do Prefeito Valdeci: a liberdade de imprensa é um bem 
absoluto, do qual não se pode abrir mão em hipótese alguma. Mas também não 
generalizo o que é hoje a nossa relação com a imprensa: é mais saudável do que já foi 
em outras administrações, mas existem problemas pontuais. Há questões que, muitas 
vezes, por uma decisão de redação, não refletem exatamente o que aconteceu. Isso é 
normal e corriqueiro. O que nós precisamos é ter uma relação de respeito, mas também 
de hombridade, de afirmação das nossas opiniões. Mesmo tendo o cuidado de não 
alimentar o conflito com nenhum órgão de comunicação, em todos os momentos onde a 
administração precisou expressar sua opinião, mesmo que de uma forma mais 
contundente, nós procuramos fazer. A nossa obrigação como Secretaria de Comunicação 
é prover o Executivo dessa possibilidade: comunicar a sua versão dos fatos. Embora 
tenha existido momentos de tensão, a relação tem sido boa, ética e profissional, com 
algumas exceções. Eu não me furto em dizer que há em alguns comunicadores e em 
alguns setores da imprensa, interesses políticos também. Na medida em que uma pessoa 
que tem um mandato tem, ao mesmo tempo, um espaço na imprensa, é impossível que 
as suas opiniões políticas não sejam refletidas nesse espaço, isso afeta a credibilidade. 



Essa é uma questão que a sociedade tem de discutir, avaliar com isenção e 
tranqüilidade. Mas embora isso seja um fato, acredito que tenhamos mantido uma 
relação de respeito, procurando oferecer as informações e respostas que são necessárias 
e tratando a todos os veículos com atenção.  
 
SeCom – Neste ano a administração ganhou uma nova identidade visual, em que o 
girassol é o símbolo principal. Qual é o significado pretendido pela Prefeitura?  
LR – Os quatro anos da administração anterior do Prefeito Valdeci serviram para 
reorganizar a cidade, que estava numa situação caótica. Basta lembrar que em 2001, 
além da folha de pagamento atrasada, a Prefeitura tinha uma dívida de R$ 56 milhões. 
Então os quatro anos lançaram bases para o reencontro de Santa Maria com o seu 
futuro. Os elementos da identidade visual procuram mostrar que, nesta segunda 
administração do Prefeito Valdeci, há um projeto de desenvolvimento com bases muito 
fortes, e que este projeto precisa florescer e dar frutos. O elemento do girassol procura 
traduzir exatamente essa crença no futuro e no desenvolvimento da cidade. Um 
desenvolvimento que seja distribuído entre os cidadãos de Santa Maria, entre todas 
aquelas pessoas que nasceram aqui ou que optaram por viver aqui, e que precisam ter 
suas vidas melhoradas. Por isso é que, além do girassol, há o slogan Desenvolvimento 
para Todos. Um desenvolvimento que tem de ser para todas as pessoas, não pode se 
concentrar nas mãos de alguns. Para isso nós equilibramos um compromisso social, 
através de um grupo político que sempre esteve identificado com os trabalhadores, a um 
projeto que integra o empresariado e outros setores, com um objetivo comum: todos 
trabalhando pelo desenvolvimento da cidade, e todos ganhando isso. Além disso, o 
girassol é um símbolo positivo: nós procuramos, com isso, mostrar que temos uma visão 
otimista da cidade. Não somos daqueles que acham que Santa Maria não tem 
perspectiva, nós trabalhamos e procuramos unir outros setores da cidade que também 
acreditam no futuro dela. Os pessimistas só servem neste momento para nos alertar que 
existe a necessidade de sermos vigilantes com o nosso projeto. Desenvolver Santa Maria 
é promover inclusão social com sustentabilidade e com muito mais participação popular. 
Esse tem sido o nosso compromisso.  
 
SeCom – Apesar de estar à frente de uma área prioritariamente técnica, o senhor 
assumiu a negociação de alguns conflitos políticos e de projetos importantes para a 
administração, como a CIP. A comunicação é também um trabalho político?  
LR – As pessoas são eminentemente seres políticos, em todas as atitudes do dia-a-dia. 
Quando eu dedico meus conhecimentos a uma causa, também na iniciativa privada, com 
os meus clientes, procuro fazer de corpo e alma, até por uma questão de honestidade 
com aquelas pessoas que estão depositando confiança em nós. Conciliar uma atuação 
técnica com uma atuação política não é fácil: muitas vezes elas nos colocam em 
contradições. Mas é preciso saber quem precisa atuar mais em cada momento: se o 
técnico ou o político. Eles sempre estão juntos, mas tenho procurado saber em cada 
momento qual das dimensões da minha atuação precisa ser acionada com maior 
intensidade. Acredito que conseguimos um equilíbrio, e não tenho nenhum temor em ser 
rotulado como alguém que é técnico ou político. Quero é poder colaborar, dentro das 
minhas possibilidades, a construir esse projeto que já provou que abriu novas 
possibilidades para a cidade.  
 
SeCom – Apesar de ter ligação orgânica, desde a militância estudantil, com o Partido dos 
Trabalhadores, o senhor tem também um perfil técnico, nunca havia assumido um cargo 
no Executivo e vem de uma trajetória bem sucedida na iniciativa privada. Por que aceitou 
integrar o governo do Prefeito Valdeci?  
LR – Primeiro porque acredito muito no projeto que o Prefeito Valdeci simboliza. O 
Prefeito, pela sua história e trajetória, é um verdadeiro símbolo e vitória, de uma pessoa 



que supera os seus limites: acredito que isso seja também um símbolo importante para a 
cidade. Segundo, sou santa-mariense, nasci aqui, vivi praticamente toda a minha vida 
aqui, então tenho um compromisso com a cidade e acredito que preciso trabalhar para 
que a cidade melhore. Se, na minha formação técnica, surgiu a oportunidade de 
colaborar com um projeto onde a cidade vai ganhar com ele, eu precisava aproveitar 
essa oportunidade e colocar em prática os conhecimentos que adquiri ao longo dos anos. 
Sempre estudei em escola pública, fiz o meu curso superior em universidade pública, 
então acredito que faz parte da minha obrigação dar esse retorno para a sociedade. Além 
disso, existe uma teoria que eu quero desmistificar; algumas pessoas acham que a 
comunicação de um órgão público serve apenas pra promover politicamente um grupo ou 
uma pessoa. A comunicação serve para informar o cidadão, pra tornar ele mais 
consciente das coisas da sua cidade e pra melhorar fortemente o nível de participação 
das pessoas nos assuntos da cidade. E sou muito grato ao Prefeito Valdeci pela 
oportunidade, ao Vice-Prefeito Werner, e quero trabalhar para que a administração 
amplie suas políticas e ganhe em eficiência e qualidade.  
 
SeCom – Que avaliação o senhor faz dessa opção do Prefeito Valdeci em optar por vários 
secretários com perfil técnico e apartidário, preservando nos que têm ligação política, 
também a questão técnica?  
LR – O secretariado montado neste segundo governo ganhou muito em sinergia: 
acredito que essa é uma palavra importante pra defini-lo. Conseguimos atrair para a 
administração pessoas que em outras circunstâncias talvez não viessem. São pessoas 
que não têm uma vivência político-partidária, mas têm uma vivência de cidadania muito 
forte, sempre envolvidas com entidades empresariais ou comunitárias. Então acredito 
que há muitos méritos no secretariado que o Prefeito Valdeci montou. Nessa 
administração houve essa possibilidade de ser um secretariado mais representativo da 
cidade: quem ganhou com isso foi Santa Maria: maior eficiência, transparência e 
principalmente mais diálogo. Isso mostra que a administração evoluiu, não está apenas 
repetindo fórmulas que deram certo, mas buscando novas maneiras de pôr em prática 
seus objetivos políticos e administrativos.  
 
SeCom – Que avaliação o senhor faz deste primeiro ano da segunda administração?  
LR – Tenho a convicção de que foi um bom ano, mesmo com as dificuldades. Ao mesmo 
tempo, demonstrou que precisamos nos dedicar ainda mais a algumas questões: por 
exemplo, o Centro da cidade, que já iniciou um processo de resgate, mas ainda há muito 
por fazer. Comparado com o primeiro ano da administração anterior, talvez não tenha 
tido o mesmo impacto: antes a cidade estava absolutamente caótica e agora estava bem 
melhor organizada. Então 2005 pode não ter sido o ano de todas as nossas 
comemorações, mas tenho certeza de que foi um ano que não podemos deixar de 
comemorar. Tem de ser saudado como um ano em que o governo conseguiu superar os 
piores momentos, chegar no final com o pagamento do salário em dia, que é um fato 
importante a ser destacado, e conseguiu ter uma perspectiva de que em 2006 e 2007 
possamos fazer um grande número de inaugurações e implantar as ações do projeto 
Santa Maria 2020, que será uma modificação radical na cidade. Foi um ano que serviu de 
alicerce para outros três anos que serão ainda melhores, e nesse sentido há todos os 
elementos possíveis para que o Prefeito Valdeci e o Vice-Prefeito Werner Rempel façam 
uma avaliação junto ao secretariado de que 2005 foi positivo, um ano onde o cidadão de 
Santa Maria saiu ganhando.  

 
 
 


