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RESUMO 

O presente trabalho consiste no estudo do aproveitamento diário das notícias publicadas no 

site da prefeitura municipal pelo programa Controle Geral da Rádio Imembuí. O intuito é 

descobrir qual a relação que se estabelece entre as notícias publicadas pela assessoria de 

imprensa da prefeitura de Santa Maria e seu aproveitamento pelo programa da Rádio 

Imembuí, bem como perceber as conexões entre os dois espaços de produção jornalística.  A 

ideia é desvendar o porquê da escolha de cada notícia, observar a relação e interação entre o 

trabalho da assessoria de imprensa da prefeitura municipal e da rádio Imembuí. Pretendemos 

também discutir a apuração jornalística no rádio, através da análise do programa Controle 

Geral. Para tanto, foram trabalhados os valores-notícia, bem como os critérios de 

noticiabilidade para cada veículo. Este trabalho foi escolhido devido à importância do 

jornalismo no rádio e para ampliar as discussões sobre assessoria de imprensa. Outro motivo 

foi uma experiência empírica da acadêmica, que teve a oportunidade de trabalhar no setor de 

comunicação do gabinete do Executivo. Optamos pela análise de conteúdo enquanto 

procedimento metodológico a utilização da semana composta, a fim de dar conta dos cinco 

programas avaliados nos meses de março e abril de 2012.  

Palavras-chave: Assessoria de imprensa.Radiojornalismo. Internet. Critérios de ticiabilidade. 

 

ABSTRACT 

The present work is to study the use of the daily news published on the website of the 

municipal government of Radio Control program General Imembuí. The aim is to discover 

what is the relationship established between the news published by the press office of the City 

of Santa Maria and its use by the radio program Imembuí, as well as understand the 

connections between the two areas of journalistic production. The idea is to unravel the reason 

for choosing each word, look at the relationship and interaction between the work of the press 

office of the municipal government and radio Imembuí. We also intend to discuss the 

investigation journalism on the radio, through the analysis of the General Control program. 

For this, we worked the news values, and the criteria of newsworthiness for each vehicle.This 

work was chosen because of the importance of journalism in radio and to broaden the 

discussions on the press office. Another reason was an empirical experience of the academic, 

who had the opportunity to work in the communications industry executive's office. We chose 

content analysis as a methodological procedure comprised the use of the week in order to 

realize the five programs to be evaluated in March and April 2012. 

Keywords : Press Office. Radio Journalism. Internet. Criteria for Newsworthiness. 
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1.INTRODUÇÃO 

Nossa intenção inicial era analisar o último programa informativo do dia, o Resumo 

Geral, da rádio Imembuí, apresentado por Vicente Paulo Bisogno. Porém no decorrer da 

análise, observamos que o programa Controle Geral, também da rádio Imembuí e com o 

mesmo apresentador, era uma espécie de espelho do governo Schirmer. 

O tema deste trabalho foi definido pela importância do jornalismo no rádio e para 

ampliar as discussões sobre comunicação, assessoria de imprensa e política. O rádio é um 

meio de comunicação de massa que consegue passar as informações de maneira direta 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 permitam a atenção exclusiva. 

A escolha deste tema também ocorreu, a partir de uma experiência empírica da autora, 

que teve a oportunidade de trabalhar na assessoria de imprensa do gabinete do Executivo, e 

pode verificar que as notícias sobre a administração, na sua maior parte, são muito utilizadas 

pelo programa informativo Controle Geral, da rádio Imembuí, apresentado por Vicente Paulo 

Bisogno, com duração de duas horas e meia, tendo seu início às 8 horas e seu término às 10 

horas e 30 minutos, de segunda a sexta-feira. Acompanhamos na época, os programas diários 

da rádio, através da rádio escuta.  

Percebemos o grande número de notícias veiculadas na rádio e o programa ligadas a 

prefeitura municipal, mais especificamente as que são publicadas no website da prefeitura. 

Este trabalho busca mostrar, com o maior cuidado possível, a influência da Secretaria de 

Comunicação do governo Schirmer, no programa Controle Geral, da Rádio Imembuí.  

O objetivo geral deste estudo é o de perceber como as informações produzidas pela 

Assessoria da Prefeitura de Santa Maria são utilizadas pelo programa Controle Geral, da 

Rádio Imembuí, de maneira a entender as conexões entre os dois espaços de produção 

jornalística. Foi analisado também os valores-notícia, mostrando o porquê da escolha de cada 
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notícia selecionada, observar a relação/ interação entre a Assessoria da Prefeitura de Santa 

Maria e a rádio Imembuí. Ainda buscamos explicar como funciona o programa Controle 

Geral e que pautas que surgem relacionadas ao material da Assessoria de Imprensa da 

Prefeitura de Santa Maria e discutir a apuração jornalística no rádio, através da análise de 

edições selecionadas do programa Controle Geral, da rádio Imembuí. 
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2. OBJETOS DE ESTUDO 

2.1 Radiojornalismo em Santa Maria 

 

Em Santa Maria, a radiofonia teve início no ano de 1940, originada da propaganda 

falada, com uma série de alto-falantes instalados na primeira quadra da Rua Dr. Bozano, hoje 

o calçadão. A primeira rádio a ser instalada foi a Rádio Imembuí, em fevereiro de 1942. Sua 

sede era no 1º andar do prédio situado na esquina da Rua Dr. Bozano com a Rua do 

Acampamento, em frente à Praça Saldanha Marinho.  

Os anos 50 e 60 foram marcados pela proliferação de emissoras em outras cidades do 

interior do Rio Grande do Sul. A Rádio Santamariense, em abril de 1954 teve sua 

inauguração. A Rádio Guarathan, foi fundada oficialmente no dia 23 de abril de 1960, após 

Rádio Medianeira, em agosto do mesmo ano e a Rádio Universidade, em maio de 1968. 

Todas essas emissoras tem frequência de amplitude modulada com som mono, ou seja, AM 

em atividade até hoje. Santa Maria ainda conta com outras 6 rádios FM.  

  

2.2. Rádio Imembuí 

  

A rádio Imembuí teve suas primeiras atividades iniciadas por meio do primeiro 

programa radiofônico “De ouvinte para ouvinte”, escrito por Mercedes de Alencar e 

apresentado por Frederico Germano Kalue, em 1942. 

 Teve atuação marcante com novelas radiofônicas, programas de auditório, 

transmissão de festas, eventos esportivos, desfiles e muitos outros eventos, servindo até o 

presente à comunidade santa-mariense e região. Hoje opera em AM e FM, sendo que em AM 

é a Imembuí e em FM é a Nativa. Seu atual proprietário é o jornalista Claudio Zappe, que já 

foi proprietário da Rádio Guarathan AM. (JUBILEU: IMEMBUÍ 25 ANOS. Santa Maria: 

Edição especial, abril de 1967) 

Foi criada por atuação de um grupo de santa-marienses que se organizaram com a 

finalidade de montar um veículo de comunicação na época incipiente na sociedade brasileira.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Saldanha_Marinho
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Claudio_Zappe&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/R%C3%A1dio_Guarathan_AM
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De início, o projeto sofreu resistência em relação aos propósitos do grupo, uma vez 

que muitos não acreditavam no êxito da iniciativa pioneira. Mas prevaleceu a vontade 

idealista dos que não esmoreceram. Com a adesão crescente, os entraves burocráticos foram 

vencidos pela determinação convicta de que, uma vez instalada a rádio, os seus serviços de 

comunicação seriam de inestimável importância para o desenvolvimento regional. (RÁDIO 

IMEMBUÍ: 70 ANOS, 2012) 

 

2.3 Programa Controle Geral 

 

O programa Controle Geral é transmitido pela rádio Imembuí AM. Sua apresentação é 

diária, de segunda a sexta-feira, tem duração de duas horas e meia, começando às 8h e se 

encerrando às 10h e 30min. É apresentado pelo jornalista, radialista e advogado Vicente Paulo 

Bisogno, desde 1975 e que hoje também é apresentado no canal 19, da TV Santa 

Maria.(RÁDIO IMEMBUÍ: 70 ANOS, 2012) 

Trata-se do primeiro radiojornal do dia, contendo assim os principais acontecimentos 

da cidade. Traz entrevistas ao vivo e gravadas, assim como boletins durante os intervalos. 

Costuma ter várias pautas sobre o executivo municipal. 

A relevância de transmissoes informativas no rádio nos ajudará a entender o 

funcionamento das notícias no rádio e a ligação que esses conceitos têm com o programa 

Controle Geral da Rádio Imembuí, nosso objeto de estudo. Destacando assim, que as notícias 

são dadas conforme sua importância e destaque. 

O objeto de estudo, programa Controle Geral da rádio Imembuí, se encaixa no item 

“e” pois é o tradicional “jornal falado” (ver subitem 3.1) das emissoras, que tem por função 

cobrir o último período informativo entre uma emissão da espécie e outra. Nele são veiculadas 

notícias locais, nacionais e internacionais, e tem duração de duas horas e trinta minutos, 

mesclado com entrevistas ao vivo ou gravadas.(PRADO, 1989) 
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2.4  Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal de Santa Maria 

 

A Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Santa Maria atua no relacionamento da 

mesma com a imprensa local, enviando notícias sobre as ações e projetos desenvolvidos. A 

Assessoria de Imprensa também intervém em conflitos com a mídia, 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. 

A equipe da Assessoria de Imprensa da Prefeitura seleciona o que será notícia entre os 

eventos e ações. Muitas informações são geradas pela administração, e os jornalistas da 

assessoria atuam na seleção do que pode ser pauta para as empresas de comunicação da 

cidade. 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 ideia de que o jornalismo é um agente que transforma a realidade. 

 As notícias que são repassadas para a imprensa santa-mariense, através da Assessoria 

de Imprensa da Prefeitura de Santa Maria, são de interesse do Executivo. 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 a mídia, por isso a 

necessidade de ser lembrada pela imprensa local. No caso da Prefeitura, as notícias 

produzidas pela Assessoria de imprensa são veiculadas e divulgadas para a imprensa local e 

comunidade através de um web site, que é constantemente atualizado e abastecido pela 

assessoria. As notícias de todos os segmentos da prefeitura são enviadas por e-mail aos 

contatos pré- estabelecidos pela equipe da assessoria de imprensa. 

 

2.5 O site da Prefeitura Municipal de Santa Maria 

 

Os textos produzidos para o site, pela equipe da assessoria de imprensa da prefeitura, 

são variados em sua estrutura, conforme a importância do assunto e quantidade de 

informações.  
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São textos mais aproximados aos dos jornais impressos, muito pela importância dos 

assuntos abordados. Tais temas não se esgotam em poucas palavras e um curto espaço de 

divulgação. A assessoria produz reportagens especiais, quando o tema é de muita repercussão 

para a comunidade e merece um destaque especial.  

Tudo que é produzido, sejam notícias corriqueiras ou reportagens, é enviado para a 

imprensa da cidade 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. 

Todas essas informações acima, podem ser vistas no site www.santamaria.rs.gov.br. 

 

 

FIG.1: Site da prefeitura municipal de Santa Maria – 27 de junho de 2012. 

 

 

 

 

 

 

http://www.santamaria.rs.gov.br/


15 

 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este trabalho se propõe a estudar o aproveitamento das notícias do site da prefeitura de 

Santa Maria pelo programa Controle Geral da Rádio Imembuí. 

São estudados os conceitos de assessoria de imprensa, sua rotina , escolhas de notícias, 

através dos critérios de noticiabilidade; a importância do rádio na seleção e propagação das 

notícias; a teoria do agendamento e a relação entre a politica e as eleições. 

 

3.1 Radiojornalismo 

Segundo Prado (1989), a atualidade e a rapidez da difusão são os aspectos mais 

relevantes da informação radiofônica, e evidentemente a simultaneidade e a instantaneidade, 

características essenciais da tecnologia radiofônica. A importância do rádio como meio 

informativo se deve também a outra característica: sua capacidade de se comunicar com um 

público que não necessita uma formação específica para decodificar a mensagem. 

O objetivo da informação como mensagem radiofônica é manter o ouvinte a par de 

tudo o que de interesse e atualidade ocorre. Aparece como algo fluído e flexível, um todo 

dentro da sucessão de mensagens radiofônicas diárias, não como algo isolado dentro da 

programação, como horário mais ou menos fixo e duração determinada. 

 

Segundo Prado (1989) a difusão da informação no rádio pode ocorrer sob diferentes 

formas, sendo a mensagem estruturada em função da oportunidade, conteúdo e tempo 

empregado na emissão. Basicamente o autor classifica as transmissões informativas nas 

seguintes categorias: 

a) Flash: acontecimento importante que deve ser divulgado imediatamente, em função 

de sua oportunidade. Não faz parte de nenhum programa específico, podendo participar de 

todos eles. Nem sempre responde as perguntas fundamentais do jornalismo (que, quem, 
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quando, onde e como) é muito curto, apenas o necessário para informar que o fato está 

ocorrendo, sem outros pormenores; 

b) Edição Extraordinária: também se refere a acontecimentos importantes, cuja 

divulgação é oportuna, interrompendo qualquer programa. Neste caso, a notícia já é 

apresentada com mais informações, sendo normalmente mais longa que o flash. De acordo 

com a importância do fato, a emissora pode interromper toda a sua programação e ficar 

informando sobre o acontecimento enquanto houver novidades a apresentar. 

Tanto o flash como a edição extraordinária podem ser emitidos do estúdio ou 

diretamente do local, com texto redigido ou improvisado. Não possuem característica musical 

própria para a abertura ou encerramento de cada edição, havendo vinhetas-padrão para todas 

as emissões desse tipo. Em qualquer dos casos, os fatos divulgados podem referir-se a eventos 

inesperados ou já previstos, mas que devem ser transmitidos no momento de sua ocorrência. 

A linguagem utilizada é determinativa, aproximando-se da das manchetes. Se a 

transmissão da edição extraordinária se torna muito longa, a linguagem tende a perder o 

caráter determinativo, assumindo o aspecto de uma narração do que está acontecendo no 

momento.  

c) Especial: programa que analisa um determinado assunto, seja por sua grande 

importância e atualidade, seja por interesse histórico. Pressupõe pesquisa aprofundada sobre o 

tema, tanto no que diz respeito às informações textuais como as sonoras, principalmente as 

entrevistas. A rigor, sua emissão deveria ser ocasional, diretamente ligada à ocorrência de um 

fato que mereça, por sua importância, um tratamento especial ou pela comemoração de uma 

data de importância histórica. Mas o programa especial pode também ser apresentado com 

periodicidade fixa, escolhendo-se fatos importantes para serem analisados em cada uma de 

suas edições. A produção de um especial é geralmente mais elaborada que os demais 

programas informativos apresentados no rádio. 

d) Boletim: noticiário apresentado com horário e duração determinados, com 

característica musical de abertura e encerramento, texto elaborado - script- e montagem dos 

assuntos a serem tratados, que podem abranger tanto o noticiário local como o nacional e 

internacional. Tem por sua função manter o ouvinte informado sobre os acontecimentos mais 

importantes entre uma transmissão e outra. Normalmente é apresentado a cada trinta minutos 

ou de hora em hora. A duração média da emissão é de três a cinco minutos. 
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e) Jornal: é o tradicional "jornal falado" das emissoras, que tem por função cobrir o 

ultimo período informativo entre uma emissão da espécie e outra. Apresenta assuntos de todos 

os campos de atividade, estruturados em editorias. Contém informações mais detalhadas dos 

fatos e nos casos das emissoras que levam o palco da ação ao ouvinte, reportagens, tanto 

gravadas como ao vivo. 

Os comentários interpretativos ou opinativos podem também estar presentes, assim 

como as editorias. Sua duração varia, em média, de 15 minutos a uma hora, havendo, hoje em 

dia, jornais com até duas horas e meia de duração. Precisa ser rigorosamente elaborado, com 

script bem estruturado, para que possa ir ao ar sem sobressaltos. Possuem características de 

abertura e encerramento, vinhetas de passagem.   

É apresentado em horários que potencialmente são considerados os mais adequados 

para esse tipo de emissão: pela manhã, entre 6 e 9 horas, ao meio-dia, entre 12 e 14 horas, no 

final da tarde, entre 18 e 19 horas, e à noite, entre 22 e 24 horas. Possui duração e 

periodicidade fixas. 

f) Informativo especial: informação sobre fatos de um mesmo campo de atividade em 

que apenas interessam as notícias referente àquele setor. O caso mais comum é o dos 

noticiários esportivos. Em função do conteúdo e da duração, pode ter características de 

boletim e jornal. 

g) Programa de variedades: sem estar diretamente ligado à atualidade, pode conter a 

informação de interesse presumível para público a que se destina, intercalada entre música, 

humor. São entrevistas de orientação, esclarecimentos sobre possíveis dúvidas presentes no 

dia a dia dos ouvintes, prestação de serviços. 

Prado (1989) explica que existem cinco níveis de informação no rádio, que supõem 

especialização, seja na audiência ou no conteúdo, mas que tem seu fundamento na eficácia da 

mensagem, de acordo com o interesse próprio de cada conteúdo. 

1º Nível: fórmula mais pura da informação no rádio, ou seja, a notícia emitida assim 

que se tenha conhecimento da ocorrência do fato. Composto exclusivamente por notícias 

relevantes ou de grande interesse público. Trata-se de uma emissão sem periodicidade fixa, 

ocasional, que começa e termina em si mesma, não fazendo parte de nenhum programa, 

podendo estar presente em todos eles. 
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2º Nível: determinado pela aparição ocasional de grandes notícias promotoras de 

espaços informativos especiais, cuja finalidade é tratar o fato do modo mais complexo 

possível, dando-lhe enfoque histórico ou recompondo os acontecimentos e avaliando seu 

significado. É teoricamente o nível mais denso de conteúdo, mas também o mais ocasional. 

3º Nível: conjunto de notícias selecionadas, avaliadas e tratadas em um primeiro 

estágio informativo. Não participa dele outro gênero jornalístico que não seja o informativo, 

tendo periodicidade e técnicas próprias. 

4º Nível: pressupõe um tratamento mais profundo da informação, uma seleção 

valorativa de notícias por períodos mais amplos de tempo. Os comentários podem estar 

presentes. 

5º Nível: a informação neste caso está integrada com outros assuntos não 

propriamente jornalísticos, que servem de pretexto para manter o interesse do programa. São 

os programas de diferentes tipos que intercalam informações nem sempre ligadas à atualidade. 

No radiojornalismo as notícias mais antigas podem ser aproveitadas e outras, mais 

aprofundadas. As notícias mais antigas são de horas atrás, não de dias. Pode noticiar alguns 

acontecimentos do dia, com detalhes, fatos que estão ocorrendo naquele momento e os 

previstos para as horas seguintes. (CHANTLER E STEWART,2007). 

 

3.2 Critérios de Noticiabilidade 

 

Traquina (2005) define o conceito de noticiabilidade “como conjunto de critérios e 

operações que oferecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, possuir valor 

como notícia”. 

 O autor ainda tem uma conclusão geral dos estudos sobre os conteúdos das mídias 

noticiosas é que as notícias apresentam um “padrão” geral bastante estável e previsível. O 

esquema geral das notícias deve-se à existência de critérios de noticiabilidade, isto é, à 

existência de valores-notícia que os membros da área jornalística partilham. 

Tuchman (1972) citado por Traquina (2005) define o conceito de noticiabilidade como 

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 
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conjunto de valores-notícia que determinam se um acontecimento, ou assunto, é suscetível de 

se tornar notícia, sendo julgado como merecedor de ser transformado em matéria noticiável, 

assim possuindo valor. 

Segundo os estudos de Traquina (2005), os critérios de noticiabilidade estão divididos 

em três épocas diferentes: anos 70 do século XX, anos 30-40 do século XIX e as primeiras 

décadas do século XVII. Em 1616, ainda não havia jornais diários, mas sim as chamadas 

“folhas volantes”, onde eram escritas apenas sobre um tema. As notícias eram, sobretudo, 

avisos moralistas ou religiosos, os acontecimentos locais eram quase completamente 

esquecidos. Já num segundo momento, surge o New York Sun, nos E. U. A que dava ênfase 

as notícias locais, as histórias de interesse humano, e apresentava reportagens sensacionalistas 

de fatos surpreendentes, além do discurso parlamentar, as cotações da Bolsa, o câmbio, os 

conflitos militares. Nos anos 70 do século XX, a importância eram as “qualidades 

duradouras” e de notoriedade. 

Gatung e Ruge (1965/1993) citado por Traquina (2005) respondem a seguinte 

pergunta: “Como é que os acontecimentos se tornam notícias?”. Enumeram-se então alguns 

valores-notícias: 

- a frequência, ou seja, a duração do acontecimento; 

- a amplitude do evento; 

- a clareza ou a falta de ambiguidade; 

- a significância; 

- a consonância; 

- o inesperado; 

- a continuidade, isto é, a continuação como notícia do que já ganhou noticiabilidade; 

- a composição, a necessidade de manter o equilíbrio nas notícias com uma 

diversidade de assuntos abordados; 

- a referência às nações de elite; 

- a referência às pessoas de elite, o valor-notícia do ator do acontecimento; 

- a personalização, a referência às pessoas envolvidas; 

- a negatividade. 
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Os critérios de noticiabilidade substantivos, segundo Traquina (2005), são: a morte, a 

notoriedade, a proximidade, a relevância, a novidade, o tempo, a notabilidade, o inesperado, o 

conflito ou controvérsia, a infração, a atualidade. 

 3.3 Assessoria de Imprensa 

 

O conceito mais conhecido sobre o que hoje chamamos de assessoria de imprensa, 

pode ser destacado no seguinte trecho: 

Ivy Lee, em 1906, inventou a atividade especializada, que hoje chamamos de 

assessoria de imprensa. Lee diz que a intenção de uma assessoria é a de estabelecer 

boas relações com os meios de comunicação, com objetivo de se tornar uma fonte de 

informação respeitada e confiável. Tanto que marcou o surgimento da assessoria de 

imprensa, com a criação de uma declaração de princípios, em forma de carta. Onde 

em resumo dizia que o plano de uma assessoria de imprensa era divulgar, 

prontamente, para o bem das empresas e das instituições públicas, com franqueza, a 

imprensa e ao público, informações relativas a assuntos de valor e de interesse para 

o público (DUARTE, 2003, p.33-36). 

 

O compromisso principal de uma assessoria de imprensa é sempre de auxiliar o 

assessorado no contato com a imprensa, em busca da notícia correta. Na hora de divulgar, tem 

a função de ajudar seu assessorado a identificar se o fato que ele quer ver divulgado é de 

interesse público e, assim, passível de se tornar objeto de matéria. (MAFEI, 2004). 

Segundo o manual da Federação Nacional dos Jornalistas ( Fenaj), o termo assessoria 

de imprensa trata-se do “serviço de administração das informações jornalísticas e do seu 

fluxo, das fontes para os veículos de comunicação e vice-versa”. A assessoria não só executa, 

mas planeja também. Não só cumpre ordens, mas influencia nas decisões de uma organização. 

Define também a linha de discurso da instituição e de seus dirigentes. (FENAJ,2007) 

Para Duarte (2003) a assessoria de imprensa da área pública, como o governo em 

todas as instâncias (federal, estadual e municipal), sabe que é o caráter fiscalizador que pauta 

as matérias sobre o setor. Por intermédio da assessoria, os poderes constituídos prestam 

contas das ações à população e esse é o objetivo principal de uma assessoria de imprensa para 

esse segmento. 

Uma assessoria de imprensa tem a função de “fazer a mediação entre diferentes 

públicos, ou seja, mediar a relação entre assessorado e imprensa” (DUARTE,2002,p.141).  
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Segundo Duarte (2002), para abastecer os veículos de comunicação a que se quer 

chegar, pode se valer de muitos recursos. Entre eles entre os mais utilizados pela assessoria de 

imprensa, são press kit, follow-up, mailing list, press release, clipping, websites. Cada um tem 

sua importância e sua função, como veremos a seguir. 

Press Kit: define-se press kit como sendo um conjunto informativo composto de 

textos, fotografias e outros materiais destinados à divulgação do fato jornalístico ou evento 

publicitário. São informações padronizadas para serem distribuídas à imprensa nas ocasiões 

de coletivas, entrevistas individuais e demais divulgações, como material de apoio. A 

importância do press kit reside no fato de ele já apresentar a ordem dos esclarecimentos que o 

assessorado pretende transmitir à imprensa.  

Follow-up: É a ação que visa obter retorno, por telefone, do envio de press releases, 

distribuição de material de apoio ou de convocação de coletivas junto à imprensa. Utiliza-se 

como forma de se certificar se a mensagem enviada por e-mail, correio ou em mãos, 

realmente chegou ao destinatário correto. 

Mailing List: É uma lista que contém a relação dos veículos e dos jornalistas 

contatados para divulgação, com dados básicos, como o nome completo, cargo, editoria, 

numero de telefone, fax, e-mail e endereço. O melhor mailing é aquele que é atualizado no 

mínimo uma vez por mês pela assessoria de imprensa. 

Press releases: É o símbolo por excelência da assessoria de imprensa. Criado por Ivy 

Lee, o “pai” das relações públicas e da assessoria de imprensa, significa “informação liberada 

para a imprensa”. 

O press release deve concentrar em seu primeiro parágrafo as informações que o 

assessor de imprensa publicaria caso estivesse no lugar do editor ou repórter. As informações 

devem conduzir ao quem, o que, onde, quando, como, por que e para quê, ou seja, as 

perguntas básicas que direcionam um texto informativo. Pensar no que é notícia, no que é 

novo, no que é de interesse de um maior número de leitores. 

O autor explica que  um bom press release deve apresentar os seguintes itens: 

- Trazer o logotipo da assessoria e da organização.  

- Ser redigido como se fosse uma matéria jornalística, com o parágrafo inicial 

contendo as perguntas básicas, formando o lead, onde deve conter o título subtítulo ou linha 

fina. 
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- Primar pela clareza, concisão e correção gramatical. 

- Ser redigido com palavras simples, frases e parágrafos curtos. 

- Conter no máximo duas páginas. 

- Trazer com destaque datas e locais dos eventos divulgados. 

- Destacar contatos da assessoria de imprensa. 

- Ser datado.                                                                                                           

O release deve ainda adequar-se a editoria e ao veículo-alvo da divulgação. Pode se 

enviar o documento para os jornalistas apenas para que eles, como formadores de opinião, 

tomem conhecimento do assunto. É usado basicamente quando as assessorias precisam 

pulverizar informações a serem divulgadas para um número maior de veículos de 

comunicação. 

Clipping: Reúne matérias veiculadas de interesse do assessorado. Ajuda a avaliar a 

exposição dos concorrentes e do setor de atuação, evidencia a imagem do cliente na mídia, 

com as devidas percepções de quando e por que ela se altera. Ele é um termômetro de como 

as informações estão circulando. Sua função para as organizações e instituições pode ser 

muito mais estratégica do que apenas registrar inserções obtidas pelas assessorias nos veículos 

de comunicação. 

Website: Sites especiais podem ser criados pelas assessorias de imprensa para 

melhorar o relacionamento com o assessorado e com a imprensa, transformando-se numa 

ferramenta eficiente de trabalho. Esse tipo de solução também auxilia a assessoria a manter 

um atendimento ágil tanto a imprensa quanto ao assessorado. Jornalistas costumam demandar 

informações que já são públicas e às vezes estão disponíveis na internet, e o uso desse recurso 

economiza tempo no atendimento pessoal. 

Estar presente na internet e em posição interessante é imprescindível para qualquer 

organização que busque reconhecimento. Para tanto, o site deve ser claro, com informações 

bem destacadas. 

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 máquinas interconectadas em todo o mundo. 
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Também é conhecida como a grande rede, por ser o maior espaço existente de circulação de 

informações via computador. 

Kopplin e Ferraretto (2001) completam que as assessorias de imprensa estão ligadas a 

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 consolidam como um dos principais campos de 

atuação do jornalismo, juntamente com os periódicos impressos, o rádio e a televisão e hoje a 

internet. 

 

3.4 Assessoria de Imprensa e Internet  

 

Segundo Friedson (1990), citado por Duarte (2003, p.347), com a internet, o processo 

antigamente lento e desarticulado de formação de públicos, acelera-se e organiza-se 

rapidamente. As massas podem ultrapassar sua característica de “estar espacialmente 

separado”, achar interesses convergentes na rede e formar instantaneamente, públicos 

motivados e bem maiores. 

A distribuição de informação é uma das atividades que foi mais dinamizada. A 

tecnologia de distribuição de releases evoluiu do papel, passando pelo telefone, telex, fax e 

agora está generalizado na forma de e-mail. Com o correio eletrônico e a internet, a 

organização pode não só controlar o que acontece nas listas de discussões, mas também 

distribuir releases mais rapidamente, para mais jornais e para editores específicos. O que 

facilita e agiliza sua edição e distribuição. 

Para Duarte (2003), um item importante no uso da internet é a redução de custos. O e-

mail é instantâneo. Em minutos, pode atingir mil jornais e jornalistas. Se essa mesma 

operação fosse feita via fax, demoraria cerca de 50 horas e o custo seria pelo menos mil vezes 

maior. 

Para Filho (2003) citado por Duarte (2003) as assessorias que tem uma versão 

informativa em um site da internet, depois do sumário, trazem os títulos que são 

acompanhados por pequenos resumos das matérias, com links para os textos completos, caso 

o leitor queira saber mais. Essa forma valoriza o tempo de quem recebe, pois com uma ou 
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duas rolagens de texto na tela pode-se rapidamente julgar o que há de novo e caso haja 

interesse por alguma coisa, clicar e obter a informação desejada.  

Por isso, a boa organização do site da internet é uma tarefa estratégica da assessoria de 

imprensa. Todas as informações mais demandadas na organização ou instituição devem estar 

disponíveis em seu site. Caso contrário, pelo menos, deve-se suprir um conteúdo mínimo de 

informações e dispor de uma boa estrutura lógica, organizada para facilitar o trabalho de 

quem procura. Um exemplo desse mínimo a ser disponibilizado na internet é composto dos 

seguintes itens: 

- Banco de imagens, vídeos e publicações. 

- Função de busca de notícias por palavra-chave. 

- Notícias – Banco de releases. 

- Estrutura organizacional, nomes dos responsáveis por todos os cargos e secretarias, 

fones e correio eletrônico. 

- Parceiros: lista dos parceiros da organização com pontos de acesso para as páginas 

eletrônicas dos que possuírem este recurso. 

- Eventos. 

- Discursos, artigos e entrevistas. 

- Endereço, fax, telefone. 

Para Moherdaui (2002), a notícia na internet pode ser mais bem contextualizada, pois 

o texto em rede deve ser editado a partir da audiência que se pretende atingir. Moherdaui 

ainda complementa com dicas de produção e estilo de notícias na Web e que veremos a 

seguir: 

Texto: 

- Adjetivos: restrinja seu uso. 

- Anos e décadas: deverão ser escritos por inteiro, quando lidamos com informações, o 

indicado é referir-se às datas com precisão. 

- Aspas: devem ser utilizadas quando houver necessidade de se atribuir um enunciado 

a determinada fonte. 
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- Endereços: devem ser escritos por extenso, em caixa alta e baixa. Endereços 

eletrônicos devem ser grafados segundo as normas da Internet. 

- Evitar clichês ou metáforas elaboradas. 

- Lead: primeiro parágrafo para introduzir o leitor. 

- Manchete: não escrever em maiúsculo ou itálico. 

- Nariz-de-cera
1
 : típico do texto jornalístico é perfeitamente dispensável na internet. 

- Usar a voz ativa. 

Produção: 

 - Atualização: durante as 24 horas. 

- Banco de dados – disponibilizar ao leitor o arquivo das matérias publicadas. 

- Enquete: criar enquete sobre questões polêmicas. 

- Listas: não devem ultrapassar uma tela de computador; o mesmo critério deve ser 

seguido para publicação de programação de eventos. 

- Links: dão profundidade à informação. 

- Ordem Lógica: apresentar o texto em ordem lógica e direta. 

 

3.5 Teoria do Agendamento 

 

 A teoria da agenda setting ou agendamento é uma descrição e explanação da influência 

que a comunicação de massa tem na opinião pública sobre os temas do dia. Mais 

recentemente esta teoria tem incluído a opinião pública sobre os candidatos políticos e outras 

figuras políticas, especificamente a imagem que o público possui sobre estes indivíduos e as 

contribuições que a mídia faz para estas imagens públicas. 

 Na sua seleção diária e apresentação das notícias, os editores e diretores de redação 

focam nossa atenção e influenciam nossas percepções naquelas que são as mais importantes 

                                                 
1
 Nariz de cera: Nos primórdios do jornalismo impresso, as notícias eram redigidas de forma rebuscada, com 

uma abertura sempre extensa e pouco objetiva. BARBOSA, Gustavo; RABAÇA, Carlos Alberto. Dicionário de 

Comunicação.  
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questões do dia. Esta habilidade de influenciar a saliência dos tópicos na agenda pública veio 

a ser chamada da função agendamento dos veículos noticiosos. (McCOMBS,2009) 

 Independente do veículo, um foco restrito sobre poucos temas transmite uma 

mensagem poderosa a uma audiência sobre quais são os mais importantes tópicos do 

momento. Popkin (1991), citado por McCombs (2009), observa sobre a teoria do 

agendamento:  

 Educação afeta a política não por aprofundar mas por alargar o eleitorado – 

por aumentar o número de temas que os cidadãos consideram politicamente 

relevante, e por aumentar o número de conexões que eles fazem entre suas próprias 

vidas e os eventos nacionais e internacionais. ( Popkin, 1991)  

 

Conforme o quadro abaixo, a principal afirmativa da Teoria do Agendamento é que os 

temas enfatizados nas notícias acabam considerados ao longo do tempo como importantes 

pelo público. Em outras palavras, a agenda da mídia estabelece a agenda pública, além de  um 

efeito causal forte da comunicação massiva no público.  

AGENDA DA MÍDIA AGENDA DO PÚBLICO 

Padrão da cobertura noticiosa Preocupações do público 

Os mais destacados          Os mais importantes 

 

 Cinco temas dominaram as agendas midiáticas e pública durante nosso período de 

análise: Desenvolvimento Rural, Finanças, Saúde, Segurança e Trânsito. 

WHITHE (1996) citado por McCOMBS (2009) diz que o poder da imprensa é algo 

primordial. Estabelece a agenda da discussão pública, e este impetuoso poder político não é 

limitado por qualquer lei, ele estabelece o que as pessoas irão falar e pensar – uma autoridade 

reservada a tiranos, padres. 

Quanto maior for à necessidade de orientação que as pessoas têm no âmbito dos 

assuntos públicos, maior é a probabilidade de elas atentarem para a agenda da mídia.  

No âmbito dos assuntos públicos, quanto maior a necessidade de orientação de um 

indivíduo, mais propenso ele estará para prestar atenção na agenda da mídia com toda sua 

riqueza de informação sobre política e governança. 
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GRABER (1984) citado por McCOMBS (2009) diz que a mídia define a agenda 

quando é bem-sucedida em chamar a atenção para um problema. Ela constrói uma agenda 

pública quando fornece o contexto que determina como as pessoas são e como avalia seus 

méritos. 

Um aspecto adicional que distingue os enquadramentos dos atributos massivos é seu 

poder para estruturar o pensamento, para formatar como nós pensamos sobre os temas 

públicos, os candidatos políticos ou outros objetos das notícias. 

                       

 3.6 Política/ Eleições 

A atitude de repensar as conexões entre comunicação e política deve reconhecer como 

seu ponto de partida a iminência destas interações. A política nasce como prática específica de 

resolução da questão do poder político, que requisita a atuação dos cidadãos e o exercício de 

um debate público para criar e programar alternativas de governo da sociedade. 

(RUBIM,2000) 

A modernidade política, sem dúvida, se expressa na centralidade assumida pela 

modalidade representativa na atividade política. A ideia de representação está no coração das 

políticas modernas e contemporâneas. O governo que representa a população apresenta-se 

como legítimo, o rito de disputa e investidura desta representação intitula-se eleição. Através 

dela, cada cidadão delega sua parcela de poder a um representante, que assim conquista um 

mandato executivo ou legislativo, conforme analisa Rubim (2000). 

Para Rubim (2000), os efeitos de mídia podem ser construídos pelo acionamento de 

uma diversidade de dispositivos de produção de sentimentos. Dentre eles, destacam-se 

recorrências à espetacularização, adequações às gramáticas telecomunicacionais, 

aproximações às lógicas midiáticas, investimentos em critérios de noticiabilidade, 

radicalização de contrastes inscritos na realidade. Eles se inserem, em verdade, nas novas 

estratégias político-midiatizadas inerentes à política contemporânea. 

Conforme Rubim (2000), as relações de poder, imanentes às relações sociais, podem 

ser realizadas como força material, e como força simbólica (convencimento, coesão). De 

modo similar, as alterações da sociabilidade que conflitam com a tradicional configuração do 
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espaço público e a constituição de novas mídias, também provocam choques e tensões com 

aquelas tendências, solicitando novos requisitos e modalidades de funcionamento da política. 

O tema da relação entre eleições e mídia aparece hoje, sem dúvida, como um dos mais 

significativos para a compreensão das novas configurações assumidas pela política, na 

contemporaneidade, concebida como Idade Mídia, por Rubim (2000). Outra característica 

desse momento peculiar: a visibilidade social da política. Como as eleições, em situação 

democrática, acontecem periodicamente, esse momento torna-se esperado socialmente, 

agendado antes de tudo por mecanismos do próprio campo político. 

O espetáculo político editorial é a denominação atribuída quando os textos, fatos ou 

sujeitos da política são escolhidos, valorados e editados pelas mídias ou são, simplesmente, 

veiculados como informação ou propaganda dentro da sua programação.  

Estes são os microespetáculos do cotidiano político: é o texto das editorias, das pautas 

diárias, os provocadores da agenda das mídias, é a política editada como notícia, entrevista, 

humor, ou inserida em dramas novelescos, ou a propaganda de governos e instituições 

competindo com a publicidade. (WEBER, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

3.1. Análise de Conteúdo e Semana Composta 

Alguns autores referem-se à análise de conteúdo como sendo uma técnica de pesquisa 

que trabalha com a palavra, permitindo de forma prática e objetiva produzir inferências do 

conteúdo da comunicação de um texto replicáveis ao seu contexto social.  

 Na análise de conteúdo, o texto é um meio de expressão do sujeito, onde o analista 

busca categorizar as unidades de texto (palavras ou frases) que se repetem, inferindo uma 

expressão que as representem. 

 A análise de conteúdo pode ser quantitativa e qualitativa. Existe uma diferença entre 

essas duas abordagens: na quantitativa, se traça uma frequência das características que se 

repetem no conteúdo do texto.  Na abordagem qualitativa, se “considera a presença ou a 

ausência de uma dada característica de conteúdo ou conjunto de características num 

determinado fragmento da mensagem”.(CAREGNATO, 2006) 

 Segundo Caregnato (2006), a análise de conteúdo se compõe de três grandes etapas: a 

pré – análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados e interpretação. a 

primeira etapa como a fase de organização, pode utilizar vários procedimentos, tais como: 

leitura flutuante, hipóteses, objetivos e elaboração de indicadores que fundamentem a 

interpretação. Na segunda etapa, os dados são codificados a partir das unidades de registro.  

 Na última etapa se faz a categorização, que consiste na classificação dos elementos 

segundo suas semelhanças e por diferenciação, com posterior reagrupamento, em função de 

características comuns.  

Essa metodologia é usada para descrever e interpretar o conteúdo de toda classe de 

documentos e textos. Essa análise, ajuda a reinterpretar as mensagens e a atingir uma 

compreensão de seus significados num nível que vai além de uma leitura comum.(MORAES, 

1999) 

Para Krippendorf (1990), citado por Moraes (1999), trata-se de uma abordagem 

metodológica com características e possibilidades próprias. A análise de conteúdo é uma 

interpretação pessoal por parte do pesquisador com relação à percepção que tem dos 

dados.Não é possível uma leitura neutra. Toda leitura se constitui numa interpretação. 
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Com o objetivo de analisar o Programa Controle Geral, da rádio Imembuí, a fim de 

confirmar que o programa se trata de um espelho do governo Schirmer. Foram escolhidos os 

meses de março e abril de 2012. Foram escolhidos cinco dias, igualmente distribuídos pelas 

semanas reais de cada mês. Assim, essa semana artificialmente construída, deverá possuir os 

mesmos dias de uma semana real, ou seja, uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta e 

uma sexta-feira, configurando a semana composta. 

Fazem parte da análise os dias 26 de março (segunda-feira), dia 3 de abril (terça-feira), 

11 de abril (quarta-feira), 19 de abril (quinta-feira) e dia 27 de abril (sexta-feira), e, assim, 

fechando a semana composta, para que os resultados fossem atingidos. 

 O Programa em análise é o Controle Geral, apresentado por Vicente Paulo Bisogno e 

veiculado diariamente de segunda a sexta-feira, das 8h às 10 h30 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Segunda-feira – 26 de março  

 

  Na segunda-feira, dia 26 de março de 2012, logo nos primeiros minutos do programa, 

as manchetes começaram com as seguintes notícias que eram relacionadas à prefeitura: 

- Caminhão do peixe estará na Vila Schirmer, da Secretaria de Desenvolvimento 

Rural; 

- Unidade Móvel de Saúde estará em Boca do Monte, da Secretaria de Saúde; 

- Curso vai ensinar produtores e público a fabricar embutidos e defumados de carne de 

ovinos, iniciativa esta, da Secretaria de Desenvolvimento Rural; 

- Prefeitura de Santa Maria recebe prêmio destaque em saúde bucal, no Teatro 

Bourbon Country, em Porto Alegre.  A cidade foi uma das participantes do Programa 

Sorrindo para o Futuro, promovido pelo Sistema Fecomércio RS, através do SESC. 

Já mais tarde, lá pelas 9 horas e 30 minutos, no bloco do Santa Maria Notícias, dá mais 

uma notícia, que a prefeitura iniciou a substituição das antigas lixeiras por novos coletores na 

área central de Santa Maria.  

No programa existe um quadro que se chama “Por dentro da cidade”, por volta das 9 

horas e 35 minutos, onde foram citadas as mudanças no secretariado e na assessoria direta do 

prefeito Cezar Schirmer, em função das candidaturas de vários secretários que concorreriam a 

uma vaga na Câmara de Vereadores da cidade. Sobre este assunto o prefeito Cezar Schirmer 

falou em primeira mão para a rádio Imembuí, em um espaço de mais de 15 minutos. 

Durante a entrevista com o prefeito Schirmer, o apresentador Vicente Paulo Bisogno 

usa um tom cordial, amigável e de aprovação com o chefe do Executivo, em que ficam claros 

os laços partidários, inclusive pelo lado do próprio Schimer, quando diz no inicio da 

entrevista: “é muito bom sempre falar com você”,” um prazer muito grande poder falar 

contigo novamente”, “e estou aqui em primeira mão falando sobre esse assunto para o teu 

programa..." 
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Até quando questionou o prefeito Schirmer sobre assuntos contrários ao governo, 

como a manifestação dos professores, promessas que ainda não foram cumpridas a respeito da 

vinda de um novo shopping na cidade, usou um tom de que estava de acordo com as decisões 

do executivo e deixou isso claro no uso de certas palavras, como "correto isso que o senhor 

falou", "perfeito", "muito bom". 

Após a entrevista do prefeito, o apresentador Vicente Paulo Bisogno fala novamente, 

lembrando os possíveis nomes e trocas das secretarias municipais da cidade e cita num 

intervalo de menos de dois minutos, nove vezes o nome do prefeito Schirmer. 

Às 10 horas e 12 minutos, o apresentador falou sobre a manifestação dos municipários 

em frente à sede do governo Schirmer e em entrevista, com o presidente do Sindicato dos 

Municipários. Quando o presidente falou mal do governo Schirmer, o apresentador não deu 

grande relevância e não o questionou em nenhum momento. Deu a entender que aquela 

entrevista foi feita por obrigação e que ele pouco se importava com o que o presidente do 

sindicato estava falando. Só está fazendo a entrevista porque precisava ouvir os dois lados da 

história. E quase no fechamento do programa, foi falado sobre os agentes da guarda municipal 

que já atuam 24 horas no policiamento do parque Itaimbé, localizado no centro da cidade, 

próximo à sede da prefeitura municipal. 

Podemos analisar que as notícias veiculadas no programa do dia 26 de março 

(segunda-feira), foram publicadas no site da prefeitura, principalmente na sexta-feira, dia 23 

de março, 4 dos 6 assuntos falados.  

 E as outras 2 notícias, são do domingo, dia 25 de março: Unidade Móvel de Saúde 

estará em Boca do Monte, da Secretaria de Saúde; a prefeitura iniciou a substituição das 

antigas lixeiras por novos coletores na área central de Santa Maria.  

Ao comparar as notícias veiculadas no programa Controle Geral, da Rádio Imembuí e 

as postadas no site da prefeitura de Santa Maria, pode-se enxegar que todas as matérias não 

foram construídas pelo programa, mas sim aproveitadas das já publicadas no site da 

prefeitura. As notícias são apenas cópias fiéis das do site. Apenas é feita a leitura pelo 

apresentador Vicente Paulo Bisogno ou pela sua equipe de reportagem. Já as outras notícias 

que dizem respeito ao executivo municipal, mas que nenhuma relação tem com o site, são 

bem elaboradas, com um conteúdo completo sobre o assunto, trazendo convidados das 

secretarias de município, ou até o próprio prefeito Schirmer. 
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4.2 Terça-feira – 3 de abril 

 

Já a análise feita do programa Controle Geral, da terça-feira, dia 3 de abril de 2012, 

fala dos mais de um milhão e meio de reais investidos pela prefeitura na UPA (Unidade de 

Pronto Atendimento) e que enfim será aberta ao público na quarta-feira (4 de abril de 2012). 

Logo após apresentador relata num tom de aprovação que prefeito de Santa Maria foi 

finalista da 7ª edição do “Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor”, o chefe do Executivo 

concorre nas categorias “Formalização de pequenos negócios e Apoio ao Empreendedor 

Individual”, “Promoção do Desenvolvimento Rural” e “Melhor Projeto Estadual”. A 

cerimônia aconteceu em Porto Alegre.  

Há também a menção que o prefeito autorizou obras em três áreas do município. Os 

investimentos, que ultrapassam R$ 4,2 milhões, serão aplicados para a construção da segunda 

etapa do Santa Maria Tecnoparque, melhorias na sede da Secretaria de Município da Saúde e 

implantação de duas quadras de esportes com grama sintética. 

 Outra notícia foi a Feira do Peixe Vivo, que abriria na terça-feira, iniciativa da 

Secretaria de Desenvolvimento Rural, exaltando que a expectativa de vendas é grande por 

parte da secretaria, em torno de 60 toneladas de peixe. 

Vicente Paulo Bisogno comenta que o prefeito Schirmer recebeu no final da tarde da 

última segunda-feira, dia 2 de abril, os diretores da empresa espanhola Colchones Joisa, José 

Gonzalez Perez, e da portuguesa Nova Distribuições, Gibran Scheffer Homrich, para tratar 

sobre a implantação de uma fábrica de colchões em Santa Maria. Outra pauta foi o 

lançamento pela prefeitura de um edital de contratação de profissionais para atuação no SUS 

(Sistema Único de Saúde) municipal. 

No espaço “Por dentro da Cidade” o apresentador falou durante dois minutos a 

respeito dos serviços feitos pela Secretaria de Controle e Mobilidade Urbana, que por sinal é a 

pasta que era ocupada pelo filho do apresentador, Marcelo Zappe Bisogno. Ressaltou bastante 

as colocações de novas placas de sinalização, colocação das novas paradas de ônibus, pintura 

de faixas de segurança. Quando estava noticiando havia um certo entusiasmo e exaltação em 

sua voz, dando certo tom de glamour, principalmente quando fala: “Várias foram às mudanças 

feitas com esse novo secretário”, “Muitas melhoras podem ser vistas nas ruas de cidade, 
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lugares onde antes não havia esperança de asfalto, sinalização”, para todas as iniciativas feitas 

pela secretaria . 

Já a análise deste dia, pode-se ver que das 7 notícias que diziam respeito ao governo 

Schirmer, 5 delas estavam no site da prefeitura de Santa Maria, e haviam sido divulgadas no 

dia anterior, dia 2 de abril, e todas foram lidas e aproveitadas pelo apresentador Vicente Paulo 

Bisogno e sua equipe. Apenas duas foram feitas e levantadas pelo próprio programa, foram 

elas: A vinda dos diretores da empresa espanhola Colchones Joisa, José Gonzalez, e da 

portuguesa Nova Distribuições, Gibran Scheffer Homrich, e a outra pauta foi o lançamento 

pela prefeitura de um edital de contratação de profissionais para atuação no SUS (Sistema 

Único de Saúde) municipal. Podem ter sido via releases da Assessoria de Imprensa da 

prefeitura. 

 

4.3 Quarta-feira – 11 de abril 

 

Na análise feita do programa do dia 11 de abril de 2012, quarta-feira, o apresentador 

Vicente Paulo Bisogno começou dando a manchete de que os diretores da fábrica chinesa de 

caminhões já estavam em Santa Maria para conferir a área do distrito industrial. A disputa 

agora é com a cidade de Camaquã e mais uma cidade de Santa Catarina. No momento desta 

notícia o apresentador ressaltou que esse interesse da empresa chinesa em Santa Maria deu-se 

pela vontade do prefeito, a agilidade e também que a acolhida feita pelo prefeito foi de 

primeira linha, tentando fazer de tudo para conquistar os investidores. 

Depois foi citado apenas pelo apresentador que depois de Olinda, em Pernambuco, 

Santos em São Paulo, Santa Maria sedia o Fórum Nacional das Cidades Históricas Turísticas. 

Mais tarde é comentado que o SUS Municipal está cadastrando médicos, até o dia 23 

de abril. As especializações a serem contempladas são: Cardiologia, Dermatologia, 

Endocrinologia, gastroenterologia, neurologia, otorrinolaringologia, pneumologia, psiquiatria, 

Proctologia, Reumatologia e Traumatologia. 

Houve um momento de debates no programa onde vários dos debatedores bateram 

contra o executivo municipal, entre eles Alcides Zappe, Johnny Clay, sócios e proprietários da 
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Rádio Imembuí, fazendo com que o apresentador se irritasse e ficasse muito exaltado e 

discordasse do restante dos debatedores, defendendo que todas as atitudes tomadas pelo 

prefeito Schirmer em relação a essa vinda da fábrica chinesa estão corretas. Alcides Zappe 

comenta: “Não é a simpatia pela cidade, ou a acolhida do prefeito Schirmer que trará a fábrica 

chinesa para Santa Maria, mas sim as condições favoráveis de investimento, a localização 

geográfica”.Isso faz com que ocorra uma discussão fervorosa entre os debatedores e o 

apresentador Bisogno. E na defesa do executivo municipal, o apresentador em menos de um 

minuto, citou seis vezes o nome do prefeito Cezar Schirmer, quando diz que “a iniciativa tem 

que ser dos prefeitos, quem quer trazer recursos pra sua cidade, tem que pegar sua malinha e 

ir atrás das oportunidades”, “Os chineses querem investir no Brasil, os prefeitos que precisam 

correr atrás”. Defende quando os debatedores falam de algumas áreas que as empresas de fora 

querem para se instalar em Santa Maria, dizendo “ Eu já anunciei que o prefeito já destinou as 

áreas pedidas pelas empresas”. 

No espaço do programa chamado "Por dentro da Cidade", o apresentador em um tom 

de entusiasmo fala novamente da vinda dos chineses a cidade. Quando fala: “Se depender do 

prefeito Schirmer a fábrica chinesa já é nossa”. 

No programa do dia 11 de abril, todas as notícias anunciadas pelo programa Controle 

Geral, da Rádio Imembuí, estavam disponíveis no site da prefeitura de Santa Maria, no dia 10 

de abril. As notícias foram lidas e aproveitadas do site e rendeu debates durante o programa. 

 

4.4 Quinta-feira – 19 de abril 

 

O programa do dia 19 de abril, foi excepcionalmente apresentado pelo radialista e 

produtor do programa Controle Geral, Carlos Roberto Nunes. É bom destacar que Carlos 

Roberto Nunes, possui cargo de confiança na Assessoria de Imprensa da prefeitura municipal. 

As manchetes do programa foram em sua maioria relacionadas com a prefeitura: 

- Pró-asfalto: Prefeitura anuncia nesta quinta-feira (19/04), roteiro de inaugurações de 

16 ruas que receberam asfalto no bairro Camobi. 
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- Prefeitura apresenta projeto do Cadastro de Informações Municipais (Cadim 

Municipal). O Cadim tem por finalidade manter um registro de contribuintes com 

inadimplências de obrigações para com o município, não só de débitos, mas também de 

situações irregulares referentes a convênios e contratos. A proposta foi elaborada através de 

uma parceria ente prefeitura, por meio da Secretaria de Finanças e a empresa Nota Control 

Tecnologia Ltda, que desenvolve o Sistema Cadim. A implantação do sistema se dará após 

análise e aprovação do prefeito Cezar Schirmer. 

Logo após começam os debates a respeito de a prefeitura repassar ou não recursos para 

os clubes Riograndense e Inter- SM.  Foi dado ao prefeito Schirmer em torno de 7 minutos 

para falar a respeito deste assunto.  

 Houve uma discussão muito grande entre os debatedores Alcides Zappe, Johnny Clay, 

André Campos, mas sempre puxando para o lado do executivo municipal, como a frase usada 

pelo apresentador ao término da entrevista: “Prefeito Schirmer está louco para ajudar, mas 

precisa encontrar uma forma jurídica para isso”. E ainda completa dizendo: “Um grande 

abraço meu amigo, e nosso respeito”, “ Foi um prazer e será sempre falar com o senhor.” 

Em um ponto da discussão entre os debatedores, Alcides Zappe, que participa sempre 

dos debates do programa, soltar a seguinte frase para Carlos Roberto Nunes: “Ah, não venha 

querer defender...” Outros debatedores ainda tentam discordar da opinião do prefeito 

Schirmer, mas o apresentador continua defendendo a linha do prefeito. 

O apresentador ainda dá espaço para um ouvinte, um senhor, para falar a respeito deste 

assunto, sendo este totalmente a favor da entrevista dada pelo prefeito Schirmer. 

Às 9 horas e 30 minutos, o quadro “Santa Maria Notícias”, apresentado pela jornalista 

Viviana Fronza, fala a respeito da Secretaria de Controle e Mobilidade Urbana. Comenta que 

a secretaria divulgou as estatísticas referentes ao mês de março, num total de 472 autuações. 

Quase no final do programa, o secretário de Infraestrutura e Serviços, Tubias Calil, 

fala sobre as melhorias no asfaltamento da cidade, numa entrevista que durou mais de 10 

minutos, exaltando a todo o momento as ações da secretaria. 

No programa Controle Geral, da Rádio Imembuí, do dia 19 de abril, quinta-feira, 

repara-se que as matérias publicadas sobre a prefeitura de Santa Maria, podem ser 

encontradas no site da mesma, entre os dias 17 e 18 de abril. Foi feita a leitura e o 
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aproveitamento das matérias. Apenas uma delas foi aprofundada pela repórter Viviana 

Fronza, que fala sobre as melhorias no asfaltamento da cidade, com o secretário de 

Infraestrutura e Serviço, Tubias Calil. 

 

4.5  Sexta-feira – 27 de abril 

 

Já a análise feita no programa do dia 27 de abril, sexta-feira, o apresentador Vicente 

Paulo Bisogno iniciou o programa com as seguintes manchetes: 

- Santa Maria terá centro de convivência para idosos. O prefeito Cezar Schirmer 

assinou na tarde desta quinta-feira (26), em conjunto com o secretário estadual da Justiça e 

dos Direitos Humanos, Fabiano Pereira, um protocolo de intenções para a construção de um 

centro de convivência para idosos na cidade. Os investimentos serão divididos entre 

executivos municipal e estadual. Notícia esta, da Secretaria de Saúde; 

- Prefeitura inicia no dia 5 de junho a Campanha de Vacinação contra a gripe Sazonal 

na zona Urbana e nos distritos, da Secretaria de Saúde; 

- Dia Internacional de Combate a Hipertensão contou com a ajuda da Unidade Básica 

de Saúde Erasmo Crossetti, da Secretaria de Saúde; 

Às 9h e 30 minutos, no “Santa Maria Notícias”, com a repórter Viviana Fronza, é 

falado sobre a 2ª Edição da Mostra de Turismo da região, que terá duração de 3 dias e o tema 

desta edição são os Museus da região central. Viviana entrevista o secretário adjunto de 

Turismo, Rafael Egídio Ruviaro. Durante a entrevista de Ruviaro comenta: “o intuito desta 

mostra é dar visibilidade aos vários atrativos turísticos da região central, neste ano, com foco 

nos museus”. 

No programa do dia 27 de abril, sexta-feira, todas as notícias veiculadas sobre a 

prefeitura de Santa Maria, podem ser encontradas facilmente no site da prefeitura, no dia 26 

de abril. Sendo que das quatro matérias lançadas no programa, em três delas o apresentador 

Vicente Paulo Bisogno fez somente a leitura da matéria publicada no site pela Assessoria de 

Imprensa. E apenas uma delas, a que se tratava 2ª Edição da Mostra de Turismo da região, a 



38 

 

repórter Viviana Fronza fez uma matéria mais elaborada, com entrevista do secretário adjunto 

de Turismo, Rafael Egídio Ruviaro. 

 

4.6 Categorias de análise 

 

Fizeram parte da análise os dias 26/03 (segunda-feira), dia 3 de abril (terça-feira), 11 

de abril (quarta-feira), 19 de abril (quinta-feira) e dia 27 de abril (sexta-feira), fechando a 

semana composta. Os meses de março e abril foram escolhidos por antecederem os meses de 

campanha eleitoral. 

Cinco temas dominaram as agendas midiática e pública durante esse tempo de 

análises, são eles: Saúde, Controle e Mobilidade Urbana, Desenvolvimento Rural, 

Infraestrutura/Serviços e Finanças, tanto no que se refere ao programa Controle Geral, da 

Rádio Imembuí, quanto às notícias postadas no site da prefeitura de Santa Maria. 

Pode ser visto através do quadro abaixo a quantidade de notícias na análise da semana 

composta escolhida. 

 

 

TEMAS 

QUANTIDADE TOTAL 

DE NÓTICIAS 

DURANTE A SEMANA 

COMPOSTA 

 

 

ÂNGULO DADO À 

NOTÍCIA 

SAÚDE 7 POSITIVO 

CONTROLE E MOBILIDADE 

URBANA 

 

3 

 

POSITIVO 

DESENVOLVIMENTO 

RURAL 

 

3 

 

POSITIVO 

INFRAESTRUTURA/SERVIÇO 2 POSITIVO 

FINANÇAS 5 POSITIVO 

OUTROS ASSUNTOS 5 POSITIVO 
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Saúde 

O programa Controle Geral prioriza no mínimo duas matérias sobre a secretaria de 

saúde, ou sobre a saúde no município, de cada 6 ou 7 diárias sobre o executivo municipal e 

em geral são faladas no início do programa, entre os destaques . 

As notícias veiculadas sobre a saúde na semana composta analisada foram as 

seguintes: 

- Unidade Móvel de Saúde estará em Boca do Monte; 

- Prefeitura de Santa Maria recebe prêmio destaque em saúde bucal, no Teatro 

Bourbon Country, em Porto Alegre.  A cidade foi uma das participantes do Programa 

Sorrindo para o Futuro, promovido pelo Sistema Fecomércio RS, através do SESC. 

- O programa já começa falando dos mais de um milhão e meio de reais investidos 

pela prefeitura na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e que enfim será aberta ao público 

na quarta-feira dia 4 de abril de 2012; 

- Outra pauta foi o lançamento pela prefeitura de um edital de contratação de 

profissionais para atuação no SUS (Sistema Único de Saúde) municipal. 

- é comentado durante o programa que o SUS municipal está cadastrando médicos, até 

o dia 23 de abril. As especializações a serem contempladas são: Cardiologia, Dermatologia, 

Endocrinologia, Gastroenterologia, Neurologia, Otorrinolaringologia, Pneumologia, 

Psiquiatria, Proctologia, Reumatologia e Traumatologia.  

- Santa Maria terá centro de convivência para idosos. O prefeito Cezar Schirmer 

assinou na tarde desta quinta-feira (26), em conjunto com o secretário estadual da Justiça e 

dos Direitos Humanos, Fabiano Pereira, um protocolo de intenções para a construção de um 

centro de convivência para idosos na cidade. Os investimentos serão divididos entre 

executivos municipal e estadual; 

- Prefeitura inicia no dia 5 de junho a Campanha de Vacinação contra a gripe Sazonal 

na zona Urbana e nos distritos; 
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- Dia Internacional de Combate à Hipertensão contou com a ajuda da Unidade Básica 

de Saúde Erasmo Crossetti; 

Controle e Mobilidade Urbana 

 

Na semana composta analisada, havia três notícias sobre Controle e Mobilidade 

Urbana, no dia 26 de março, assim mesmo o destaque dado foi pouco, pela importância do 

acontecimento. 

- A notícia foi quase no fechamento do programa, sobre os agentes da guarda 

municipal que já atuam 24 horas no policiamento do parque Itaimbé, localizado no centro da 

cidade, próximo da sede à prefeitura municipal. 

- No espaço “Por dentro da Cidade” o apresentador falou durante dois minutos a 

respeito dos serviços feitos pela Secretaria de Controle e Mobilidade Urbana, que por sinal é a 

pasta que era ocupada pelo filho do apresentador, Marcelo Zappe Bisogno. Ressaltou bastante 

as colocações de novas placas de sinalização, colocação das novas paradas de ônibus, pintura 

de faixas de segurança. 

- No quadro “Santa Maria Notícias”, apresentado pela jornalista Viviana Fronza, fala a 

respeito da Secretaria de Controle e Mobilidade Urbana. Comenta que a secretaria divulgou as 

estatísticas referentes ao mês de março, num total de 472 autuações; 

 

Desenvolvimento Rural 

 

As matérias relacionadas ao desenvolvimento rural ganham um espaço no programa 

Controle Geral. Na semana analisada, três notícias foram veiculadas, entre elas: 

- O caminhão do Peixe que estará na Vila Schirmer, da Secretaria de Desenvolvimento 

Rural; 

- Curso vai ensinar produtores e público a fabricar embutidos e defumados de carne de 

ovinos, iniciativa esta, da secretaria de Desenvolvimento Rural; 
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- a Feira do Peixe Vivo, que abriria na terça-feira, iniciativa da Secretaria de 

Desenvolvimento Rural, exaltando que a expectativa de vendas é grande por parte da 

secretaria, em torno de 60 toneladas de peixe; 

Infraestrutura/Serviço 

As notícias veiculadas a respeito de Infraestrutura/Serviço, no programa Controle 

Geral, da Rádio Imembuí, são de pouco destaque. Na semana composta analisada, apenas 

duas matérias fizeram parte, entre elas: 

- Pró-asfalto: Prefeitura anuncia nesta quinta-feira (19/04), roteiro de inaugurações de 

16 ruas que receberam asfalto no bairro Camobi; 

- Quase no final do programa, o secretário de Infraestrutura e Serviços, Tubias Calil 

fala sobre as melhorias no asfaltamento da cidade, numa entrevista que durou mais de 10 

minutos, exaltando a todo o momento as ações da secretaria; 

 

Finanças 

 

A área de Finanças é uma das mais exploradas pelo programa Controle Geral, da 

Rádio Imembuí, e principalmente pelo seu apresentador, Vicente Paulo Bisogno. Durante a 

semana composta analisada, percebe-se 5 notícias a respeito deste assunto, entre elas: 

- Prefeito de Santa Maria foi finalista da 7ª edição do “Prêmio SEBRAE Prefeito 

Empreendedor”, o chefe do Executivo concorre nas categorias “Formalização de pequenos 

negócios e Apoio ao Empreendedor Individual”, “Promoção do Desenvolvimento Rural” e 

“Melhor Projeto Estadual”, a cerimônia aconteceu em Porto Alegre; 

- Há também a menção que o prefeito autorizou obras em três áreas do município. Os 

investimentos, que ultrapassam R$ 4,2 milhões, serão aplicados para a construção da segunda 

etapa do Santa Maria Tecnoparque, melhorias na sede da Secretaria de Município da Saúde e 

implantação de duas quadras de esportes com grama sintética; 

- Vicente Paulo Bisogno comenta que o prefeito Schirmer recebeu no final da tarde da 

última segunda-feira, dia 2 de abril, os diretores da empresa espanhola Colchones Joisa, José 
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Gonzalez Perez, e da portuguesa Nova Distribuições, Gibran Scheffer Homrich, para tratar 

sobre a implantação de uma fábrica de colchões em Santa Maria; 

- O apresentador Vicente Paulo Bisogno começou dando a manchete de que os 

diretores da fabrica chinesa de caminhões já estavam em Santa Maria para conferir a área do 

distrito industrial. A disputa agora é com a cidade de Camaquã e mais uma cidade de Santa 

Catarina. 

- Prefeitura apresenta projeto do Cadastro de Informações Municipais (Cadim 

Municipal). O Cadim tem por finalidade manter um registro de contribuintes com 

inadimplências de obrigações para com o município, não só de débitos, mas também de 

situações irregulares referentes a convênios e contratos. A proposta foi elaborada através de 

uma parceria ente prefeitura, por meio da Secretaria de Finanças e a empresa Nota Control 

Tecnologia Ltda, que desenvolve o Sistema Cadim. A implantação do sistema se dará após 

análise e aprovação do prefeito Cezar Schirmer. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se propôs a compreender como ocorrem as escolhas das notícias e a 

relação entre o Programa Controle Geral da Rádio Imembuí e a Assessoria de Imprensa da 

prefeitura de Santa Maria, mais especificamente seu site. Para dar conta dessa proposta 

utilizou-se como critérios de análise paradigmas fundamentais no cotidiano do jornalismo: 

rotinas produtivas de notícias, critérios de noticiabilidade, assessoria de imprensa, 

radiojornalismo. Trata-se, portanto, de uma pesquisa empírico/ descritiva que leva em 

consideração as interpretações do pesquisador. 

Um dos objetivos deste trabalho era tentar mostrar, com o maior cuidado possível, a 

grande influência da secretaria de comunicação do governo Schirmer, no programa Controle 

Geral, da Rádio Imembuí. Outro objetivo era perceber como as informações produzidas pela 

assessoria de imprensa da prefeitura de Santa Maria são utilizadas pelo programa Controle 

Geral. 

Ao final desta pesquisa, pode-se dizer que os objetivos iniciais foram alcançados com 

sucesso, pois a análise de conteúdo feita através da semana composta, no programa Controle 

Geral, da Rádio Imembuí, conseguiram verificar que a quase totalidade das notícias 

veiculadas no programa, sobre o executivo municipal, podem ser encontradas com muita 

facilidade no site da prefeitura de Santa Maria.  

Os temas mais abordados no programa são nas áreas de Saúde, Controle e Mobilidade 

Urbana, Desenvolvimento Rural, Infraestrutura/Serviço e Finanças. As notícias aproveitadas 

do site da prefeitura de Santa Maria, pelo programa Controle Geral, da Rádio Imembuí são em 

sua grande maioria aproveitadas em sua totalidade das escritas no site, quando não é feita 

apenas a releitura das notícias. 

O programa Controle Geral utiliza muito o critério de noticiabilidade chamado de 

personalização, que se trata do que dá referência às pessoas envolvidas ao acontecimento. No 

caso do programa, mais especificamente do apresentador Bisogno, ele faz durante todos os 

dias da semana composta analisada, não somente as ações do governo Schirmer, mas sim ao 

nome do prefeito Schirmer em si. Este fato pode ser comprovado no programa do dia 26 de 
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março, numa segunda-feira, quando o apresentador Vicente Paulo Bisogno cita mais de nove 

vezes , em apenas dois minutos, durante o programa o nome do prefeito Schirmer.  

Outra observação feita nesta análise é da visão política do apresentador Vicente Paulo 

Bisogno. Em vários momentos durante a observação da semana composta, pelas falas e 

defesas do apresentador, fica claro que seu apoio é para o prefeito Schirmer. Bisogno dá um 

espaço amplo para as notícias que dizem respeito ao executivo, além de exaltar sempre 

positivamente todas as ações do executivo municipal. 

Os resultados esperados desta pesquisa foram alcançados com sucesso. Diante de toda 

a análise feita, foram encontradas as provas possíveis que comprovam o lado político do 

apresentador Bisogno. Tal fato se dá também quando o radialista Carlos Roberto Nunes, que 

possui um cargo de confiança na assessoria de imprensa do governo Schirmer. 

Além de Bisogno, para fortalecer as ações de Schirmer, o repórter Nunes ajuda neste 

fortalecimento. Tanto que ao estar impossibilitado de apresentar o programa do dia 19 de 

abril, analisado por nós, quem ocupou o lugar do apresentador foi o repórter Roberto Carlos 

Nunes. 

Também conseguimos observar a visão política do programa Controle Geral, a favor 

de Schirmer, nos momentos de debates que aconteceram no programa. Entre os debatedores 

presentes, Alcides Zappe e Jonny Clay, sócios proprietários da Rádio Imembuí, o 

apresentador não deixava de demostrar sua irritação quando Zappe e Clay falavam 

negativamente do prefeito Schirmer ou das ações do governo. Visto que uma Rádio é 

concessão pública, todos deveriam ser mais jornalísticos e menos tendenciosos. 

Portanto, com esta pesquisa acredita-se estar contribuindo para o campo da 

comunicação, na medida em que se estudou a relação entre comunicação e política e a 

interação entre o radiojornalismo e a assessoria de imprensa. 
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6. APÊNDICE I 

Imagens do site da prefeitura dos dias que compõe a semana composta, o que comprova o uso 

das mesmas notícias pelo programa Controle Geral, da Rádio Imembuí. 

 

Imagem 1 do site da prefeitura de Santa Maria referente às notícias do dia 26/03/2012. 
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Imagem 2 do site da prefeitura de Santa Maria referente às notícias do dia 03/04/2012. 
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Imagem 3 do site da prefeitura de Santa Maria referente às notícias do dia 11/04/2012. 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 

 

 

Imagem 4 do site da prefeitura de Santa Maria referente às notícias do dia 19/04/2012. 
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Imagem 5 do site da prefeitura de Santa Maria referente às notícias do dia 27/04/2012. 

 

 

 



50 

 

 

 

 

 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BARBEIRO, Heródoto; LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de 

Radiojornalismo – produção, ética e internet. Rio de Janeiro, RJ : Elsevier, 2003, 2ª 

edição revista e atualizada. 

 

 

BARDIN, Laurence. Análise de Conteúdo. Lisboa, PT: Edições 70, LDA, 

1977. 

 

 

CAREGNATO, Rita Catalina. Pesquisa Qualitativa: Análise de Discurso 

versus Análise de Conteúdo. Porto Alegre: UFRGS, 2006. 682 p.Artigo – Programa 

de Pós – Graduação em Educação, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Porto Alegre, 2006. 

 

 

CHARAUDEAU, Patrick. Discurso Político. São Paulo, SP: Contexto, 2006. 

 

 

DUARTE, Jorge. Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia. 

São Paulo, SP: Atlas, 2002. 

 

 

DUARTE, Jorge. Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia. 

São Paulo, 2003. 

 

 

JUBILEU: IMEMBUÍ 25 ANOS. Santa Maria: Edição especial, abril de 

1967. 

 

 



51 

 

KOPPLIN, Elisa; FERRARETO, Luiz Artur. Assessoria de imprensa :teoria 

e pratica.4.ed.Porto Alegre,RS: Sagra DC Luzzato, 2001. 

 

 

MAFEI, Maristela. Assessoria de Imprensa: Como se relacionar com a 

mídia.São Paulo,SP: Contexto, 2004. 

Mc COMBS, Maxwell. A Teoria da Agenda: A mídia e a opinião pública. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.  

 

 

MIRANDA, Luciano. Jornalismo On-Line. Passo Fundo, RS: Universitária, 

2004. 

 

 

MORAES, Roque. Análise de Conteúdo. Porto Alegre, RS: Revista Educação, 

1990. 

 

 

ORTRIWANO, Gisela Svetlana. A Informação no Rádio: os grupos de 

poder e a determinação dos conteúdos. São Paulo,SP: Summus,1985. 

 

 

PRADO, Emilio. Estrutura da Informação Radiofônica. São Paulo, 

SP:Summus,1989. 

 

 

RÁDIO IMEMBUÍ: 70 ANOS. Santa Maria: Edição Especial, fevereiro de 

2012. 

 

 

RABAÇA, Carlos Alberto; BARBOSA, Gustavo Guimarães. Dicionário de 

Comunicação. Rio de Janeiro, RJ: Campus Ltda, 2002, Nova edição revista e 

atualizada. 

 

 

RODRIGUES, Carla. Jornalismo On-line: modos de fazer. Rio de Janeiro, 

RJ: PUC, 2009. 

 

 



52 

 

RUBIM, Antônio Albino Canelas. Comunicação e Política. São Paulo, SP: 

Hacker Editores, 2000. 

 

 

SOUZA, Jorge Pedro. Teorias da Noticia e do Jornalismo. Florianópolis, SC: 

Letras Contemporâneas, 2002. 

TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo: porque as notícias são como 

são. Florianópolis, SC: Insular, 2004, VOL.I. 

 

 

TRAQUINA, Nelson. Teorias do Jornalismo: a tribo jornalística – uma 

comunidade interpretativa transnacional. Florianópolis, SC: Insular, 2005, VOL II. 

 

 

WEBER, Maria Helena. Comunicação e Espetáculos da Política. Porto 

Alegre, RS: Universidade UFRGS, 2000. 

 

 

WHITE, David. “Gatekeeper”: um estudo de caso na seleção de notícias. 

Trimestral de jornalismo, vol.27, Nº4. 

 

 

WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação. Lisboa. Presença, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

 


