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Resumo: 

Este estudo busca compreender como se dá a formatação de um programa em uma 
televisão comunitária, e se o sentido de comunidade, também previsto pela legislação, é 
presente na TV Santa Maria, Canal 19. Para tanto, sistematiza o processo que deu origem ao 
Canal com base em estudos teóricos sobre comunidade, cidadania, comunicação comunitária, 
jornalismo comunitário e televisão comunitária, apoiada metodologicamente na observação 
participante e nas técnicas de entrevista. Para a coleta de dados foi escolhido um programa a 
ser observado- o telejornal SMAgora -, optando-se pelos seguintes critérios: ser um programa 
exibido ao vivo, diariamente; apresentado por um jornalista; e se classificar como um 
programa jornalístico de caráter informativo. Conclui-se com as percepções relatadas na 
análise do estudo, identificando e pontuando fatores indispensáveis que comprometem o 
desenvolvimento da programação do Canal 19. 

Palavras-chave: comunicação comunitária, cidadania, televisão comunitária, jornalismo 
comunitário, TV Santa Maria. 

 

Abstract: 

This study seeks to understand how does the formatting of a program in a community 
television, and the sense of community, also provided for by law, is present in the 
Santa Maria TV, Channel 19. To this end, systematizes the process that gave rise to Channel 
based on theoretical studies of community, citizenship, community communication, 
community journalism and community television, methodological support on participant 
observation and interviewing techniques. For data collection program was chosen to be 
observed, the newscast SMAgora - opting for the following  criteria: be a 
program airedlive, daily, presented by a journalist, and rank as a news program for 
information purposes.It concludes with the perceptions reported in the study analysis, 
identifying and scoringvital factors that affect the development of the programming 
of Channel 19. 
 
Keywords: community communication, citizenship, community television, community 
journalism, TV Santa Maria. 
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INTRODUÇÃO 

Um canal de televisão com foco estritamente local, no ar 24 horas por dia, com 

linguagem e perfil distante do que a comunidade estava acostumada a assistir e caracterizado 

como comunitário, foi o que motivou a realizar esta pesquisa. Como se dava a escolha de 

pautas? A produção e a definição dos programas? E a decisão do que seria notícia? São 

algumas curiosidades estimuladas pela instalação do primeiro canal comunitário de Santa 

Maria. 

 Assim, esta investigação buscou compreender como são definidas as pautas, edições, 

formas de apresentação em um veículo de comunicação alternativo, e como a TV Santa Maria 

segue regras e critérios que objetivem cultura e desenvolvimento de uma comunidade para se 

caracterizar como comunitária, conforme sua classificação. Desta forma, um programa 

específico com exibição ao vivo, diário, apresentado pelo diretor da TV Santa Maria foi 

escolhido para observação. O telejornal SMAgora é apresentado pelo jornalista Airton Amaral 

Leal, de segunda à sexta-feira, das 12h às 13h.  

Sem fins lucrativos o canal 19 se caracteriza como TV comunitária, formada pela 

Associação TV Santa Maria é composta por empresários, professores e profissionais ligados à 

comunicação. O professor da Universidade Federal de Santa Maria Adalberto Meller é o 

presidente da Associação, em que fazem parte também os jornalistas Airton Amaral Leal e 

Nicola Garofallo.  

 O canal 19 possui um público, de aproximadamente vinte e cinco mil pessoas, 

segundo as informações do Sistema de Tevê por assinatura, NET, sistema de tevê paga pelo 

qual ele é transmitido.  Apesar dos números serem divulgados pelo serviço de TV a cabo, não 

é possível contabilizar somente os telespectadores do canal 19. Considerando o Censo de 

2007, seria tecnicamente 10% de santa-marienses assistindo às transmissões da televisão 

comunitária.  

Com o foco local em uma cidade universitária e geograficamente localizada no centro 

do Estado, uma TV comunitária em Santa Maria tem uma importância substancial na 

formação educativo-cultural e conscientização de cidadania no grupo social que é transmitido. 

Houve necessidade de buscar informações sobre a origem de formação da Associação como 

meio de concretização de uma televisão comunitária. 

Baseado nas considerações acima descritas, o estudo de um novo meio de jornalismo, 

desta vez, alternativo, proporciona à comunidade condições de esclarecimento, construção de 
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argumentos e formação de valores para posicionar-se com conhecimento em assuntos 

pertinentes e de interesse da coletividade. 

Dessa forma, este trabalho monográfico divide-se do seguinte modo: no primeiro 

capítulo apresentam-se os conceitos de Comunidade, Comunicação Comunitária e Jornalismo 

Comunitário.  Palavras-chave que permeiam toda a pesquisa. Cada conceito referido tem 

como base autores contemporâneos, os quais agregam a partir do enfoque sociológico, toda a 

discussão acerca do sentido de comunidade.  

O segundo capítulo expõe o processo metodológico que privilegiou a observação 

participante, possibilitando condições para o estudo da interação entre produção e 

apresentação do programa selecionado. 

No terceiro capítulo apresenta-se a questão legal da televisão comunitária. No Brasil a 

lei que regulamenta esta prática é ambígua, fator que implica diretamente na discussão dos 

canais de televisão comunitária no país. 

O quarto capítulo analisa a redação do Canal 19, com a descrição de todo o processo 

investigativo, desde a sua idealização até os dias atuais, e as considerações referentes às 

observações. Um ano depois de sua instalação, a TV Santa Maria já permite que se faça uma 

comparação e analise a realidade no jornalismo local.  

O quinto capítulo traz a conclusão de todo o estudo a partir dos dados colhidos. Após 

serem abordados conceitos e reflexões finaliza-se com a exposição das diferenças e 

peculiaridades encontradas. Constatou-se como se dá o processo de formatação de um 

programa comunitário, a gravação e o resultado final. Um projeto inovador, porém, ainda em 

adaptação. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

1 DISCUTINDO OS CONCEITOS  

1.1. COMUNIDADE 

Os estudos sobre comunidade possuem uma longa tradição histórica que evidencia 

serem atribuídos vários conceitos à palavra. Deste modo, tomam-se neste trabalho, três 

autores contemporâneos que representam algumas das principais correntes que sustentam esta 

temática.  

 Uma das pesquisadoras que discute a questão é Raquel Paiva. Para ela (2003), a 

tentativa de definir o que é comunidade passa por análises de pensamentos e comportamentos, 

mudanças e alterações de uma realidade concreta pertencente a um território específico. As 

mudanças na forma de vida coletiva se devem também ao avanço dos meios de comunicação. 

Desta forma, exige que o sentido de comunidade seja mais explorado. As estratégias de 

comunicação, a dinâmica dos movimentos sociais são peças essenciais para que um ambiente 

de cooperação se forme numa comunidade local.  

Para Paiva, basicamente duas definições são frequentemente discutidas quando se 

envolve a noção de comunidade: a psicológica e a espacialidade. Esta segunda ligada à 

ecologia. A pesquisadora infere que os dois aspectos, psicológico e ecológico se direcionam 

para o grupo familiar, de onde derivam agrupamentos tanto territoriais como afetivos. 

Paiva defende que o sentido de comunidade tem a ver com o fator território, espaço 

demarcado e centralizado de um grupo de pessoas, o coletivo com suas características de 

trabalho, posição social e problemas. A autora define o conceito como uma forma de 

construção e produção elaborada também a partir do próprio território e ambiente. Pelo 

sentido de espaço, determina-se comunidade como um ambiente que agrega um conjunto, em 

território (PAIVA, 2003). 

 Com o enfoque sociológico, avalia a comunidade como o menor grupo social e o 

primeiro grau de organização social pronto e autossuficiente.  De acordo com Paiva (id.) “A 

noção psicológica considera comunidade como sendo a qualidade de relação entre indivíduos, 

que se caracteriza pela presença de sentimentos de solidariedade, identificação, união, 

altruísmo e integração”. 

O que se percebe é que a partir desta concepção a pesquisadora quer chamar a atenção 

para a ideia de que o homem vive na prerrogativa da existência do ser-com-os-outros 

(PAIVA, 2003, p.82). Para ser-com-os-outros, ser aceito, é preciso uma linguagem, uma 

comunicação para que todos se entendam. O consentimento do ser pela sociedade denota 

grande importância para que o sujeito seja aceito em um território especifico. Para isso, o 
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indivíduo forma uma pequena comunidade, o primeiro grupo do qual fará parte, aquele que é 

peça fundamental, a família. 

O conceito de comunidade como família justifica-se, quando há a noção de intimidade 

entre os membros. Paiva entende que uma família terá registro de fato quando seus integrantes 

interagirem, quando houver troca, comprometimento entre os componentes (parentes) e uma 

relação de confiança estiver estabelecido.  Isto se dá a partir da participação de cada um na 

vida dos outros. Enfatiza também a necessidade que o sujeito tem de compartilhar o espaço, 

existir, criar um enraizamento com o outro, atuar em diferentes papéis (filho, pai, etc.). Assim, 

cumpre a necessidade de pertencer à comunidade com características que autenticam a 

definição como pertencente aquele território e àquela sociedade. 

Simeone Henriques (2004), segundo autor que se buscou sobre os conceitos de 

comunidade. Ele coloca em questão as mudanças que o sentido de comunidade tem sofrido. A 

palavra reúne uma pluralidade de sentidos, mas segundo o pesquisador em todos eles há um 

ponto em comum. Deixando de lado o fator sociológico, Henriques pontua comunidade 

comparando a evolução desde os tempos de nossos ancestrais, como coletividade e ou 

arranjos de agrupamentos em um território especifico com condições de sobrevivência, modos 

de subsistência, reprodução e perpetuação da espécie. Henriques em se tratando de 

comunidade, aponta duas estruturas que tradicionalmente predominam: a da territorialidade e 

da centralidade.   

Outros sentidos de comunidade são encontrados e definidos. É o que mostra 

Zigmmunt Baumann quando analisa comunidade na relação com identidade. Comunidade é a 

sensação que a palavra sugere: coisas boas. Baumann (2003) acredita que o modo como a 

comunidade está organizada e como funciona, influencia diretamente na sociedade, composta 

por identidades. As sensações de prazer, lugar confortável e segurança são alguns exemplos 

do que comunidade exprime. O que não nos é estranho, é a identidade que encontramos em 

coisas e pessoas. “Nunca somos estranhos de nós” (BAUMANN, 2003, p.8). 

 Segundo o sociólogo, terceiro autor usado como base nesta pesquisa, identidade é o 

que é seu no mais íntimo, no mais interiorizado possível, bem mais do que se perguntar: 

Quem sou eu? Limites, questões pessoais, um número de registro geral apenas. Em 

contrapartida o sentido de identidade está nos valores morais, éticos e leais dispensados no 

tratamento em relação ao próximo, a quem está do lado, participando junto, caminhando, 

trabalhando para o desenvolvimento social de uma comunidade, da identidade de um grupo, a 

comunidade. 
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Nos tempos atuais, o sentido de comunidade como afirma Baumann, está sendo usada 

indiscriminadamente, como “uma identidade inventada”. As pessoas perderam o caráter, 

observa Baumann, citando Jeffrey Kreebs: 

 

O mais forte sentido de comunidade costuma vir dos grupos que percebem as 
diferenças de suas premissas de sua existência coletivas ameaçadas e por isso 
constroem uma comunidade de identidade que lhes dá a sensação de resistência e 
poder. Incapazes de controlar as relações sociais em que se acham envolvidas as 
pessoas encolhem o mundo para adaptá-los ao tamanho de suas comunidades. 
(KREEBS apud BAUMANN,2003, p. 91). 

 

Ressalta-se, portanto, que o coletivo perde-se também na referência onde grupos de 

homens e mulheres procuram desenvolver um conceito de comunidade quando precisam 

mostrar seu papel para a sociedade. Mas onde não se encontra coletividade não há 

comunidade. Em Modernidade Líquida (2007) Zygmunt Baumann destaca que a modernidade 

se constitui, ou se acostuma a viver como uma sociedade pesada e sólida, isto significa 

afirmar que, com a modernidade a sociedade foi se distanciando cada vez mais dos valores 

sociais na medida em que se avançava o desenvolvimento tecnológico. 

Em compensação, em agrupamentos sociais tradicionais valores como solidariedade, 

respeito e igualdade são cobrados e trabalhados como tentativas de “salvar” e permanecer 

com atitudes registradas como importantes para a afirmação do que é comunidade. Desta 

forma, a construção de uma comunidade com estas características resulta na educação e 

levanta uma série de questões devido à velocidade em que os grupos sociais se modificam, 

cada um com seus objetivos próprios se distanciando do real sentido do que é comunhão. 

O que se defende neste trabalho com base nos autores citados é que os conceitos 

discutidos são convergentes, mas sempre se encontra um ponto em comum. O indivíduo 

constrói sua identidade através das mediações sociais interagindo com o outro. Sem isso é 

impossível sermos socialmente humanos, pois a história é moldada pelas condições históricas 

das comunidades, dos grupos que fazemos parte e dos papéis que são definidos pela 

comunidade em maior e menor grau para continuação das relações sociais onde vivemos. 

Portanto, como seres sociais em construção dialética inseridos em certa comunidade onde se 

toma posse da história e da cultura já construídas. 

Se no passado já havia a definição de comunidade com a reunião de grupos de pessoas 

em determinado espaço territorial, com atividades afins, hoje, o que mais se aproxima do que 

temos, tendo em vista o estudo do sentido de comunidade, é a uma mídia comunitária que 
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deve atender somente as minorias. Compreende-se minoria como, também, pedaço da 

sociedade, ou parte dela, não somente como os menos favorecidos. 

 

1.2. COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA 

Feitas as considerações propostas acerca do conceito de Comunidade é necessário 

esclarecer que o sentido de Comunicação Comunitária adotado neste trabalho, é  um conceito 

historicamente construído. Bem mais do que usar os meios de comunicação para o bem da 

comunidade, Comunicação Comunitária objetiva a união, o fortalecimento, o 

desenvolvimento de opiniões concretas que colaboram para a ampliação cidadania. Tal 

perspectiva defende que quando se tem comunidades amparadas, instruídas com informações 

precisas sobre seus próprios direitos e deveres, têm-se o desenvolvimento de conhecimento 

sociocultural, discussão de ideias, integração e convívio social em franca evolução.  

A análise dos estudos teóricos evidenciou diferentes denominações dadas ao conceito. 

Buscou-se explicar sobre as condições atuais, o trajeto que seguiu e as conquistas no Brasil. 

Peruzzo (2006), com inúmeras publicações sobre o assunto, esclarece que há necessidade da 

reelaboração dos conceitos dados à comunicação comunitária.  Alternativa, popular e 

comunitária são noções situadas pela pesquisadora, que discute se o significado é o mesmo 

para as denominações, apesar de terem uma relativa identidade neles. 

Na década de 80, Regina Festa argumenta sobre comunicação comunitária como “o 

modo de expressão das classes populares” (p. 37). Já Kaplun (1985) explica no que se refere 

ao processo educacional, Comunicação Comunitária é a forma como as mensagens são 

divulgadas para que o povo tenha consciência de sua realidade, para que haja uma meditação 

gerando um processo educativo transformador.  Neste sentido, a reflexão, objetivo principal 

da Comunicação, seria alcançada. 

O avanço sobre os estudos de comunicação comunitária foram tomando espaços, antes 

jamais percebidos, uma vez que os meios de Comunicação Comunitária eram considerados 

“elementares e até artesanais” (PERUZZO, 2009, p.200). Atualmente alcançam nível 

importante dentro da sociedade. Assegurados por lei os mais informados se adiantaram e, 

amparados, foram em busca de um canal de tevê, rádio ou jornal alternativo, lugar com 

liberdade suficiente para expor opiniões e necessidades da comunidade. O diálogo, 

entendimento e difusão de juízos são as consequências da Comunicação Comunitária em uma 

comunidade, ainda mais em grupos com problemas sociais. 
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A comunicação comunitária permite às pessoas, mesmo sem escolaridade, desenvolver 

certo grau de conhecimento, fluência argumentativa e oral, através do acesso aos meios como 

televisão e rádio. Abrem espaço em sua comunidade ao debaterem com noção de causa 

questões que não são discutidas em salas de aula. As “minorias” desenvolvem um processo de 

abertura ao estarem sempre prontos em aprender. Desta forma, a comunicação e a informação 

influenciam diretamente nas relações sociais. 

Este tipo de comunicação, direcionada aos interesses de um grupo especifico é a 

possibilidade que uma comunidade dispõe de ser vista, ouvida e discutida como parte central 

de um veiculo de comunicação, diante do grande poder que a comunicação de massa exerce 

sob seus expectadores, ouvintes, telespectadores. Para quem participa da produção, 

construção e finalização de um programa essencialmente comunitário são exigidos, além do 

fator profissional, um instinto de percepção desenvolvido. 

Em contrapartida, o consumidor midiático tem hoje maior criticidade no que ouve, 

assiste ou lê. Agentes importantes contribuíram para este avanço, entre eles, a globalização, o 

conhecimento e participação em redes sociais e a abertura política. Conclui-se que os 

conteúdos exibidos nos meios de comunicação comunitária contribuem na formação cultural e 

no processo educacional dos seus telespectadores como afirma Peruzzo: 

 

Eles proporcionam o rompimento dos fluxos unilaterais de comunicação, uma vez 
que instituem processos capazes de converter receptores em emissores e vice-versa, 
realizando assim os princípios da comunicação dialógica tão defendida por Mario 
Kaplun, Daniel Castillo Pietro, Paulo Freire, entre outros. (PERUZZO, 2007, p. 88) 

 

Portanto, as produções resultantes destes processos são fatores preponderantes para o 

conhecimento e o desenvolvimento da comunidade, fortalecendo este sentido. Crianças, 

adolescentes e jovens é a parte da sociedade que mais se dispõe a entender, compreender e 

multiplicar as mensagens enviadas pelos meios de comunicação. São também fortes 

produtoras de notícias e focos de reportagens. Assim, integram o que se espera de um veículo 

de comunicação comunitário que está mais próximo, tanto no plano territorial como de 

participação de questões sociais. De acordo com Peruzzo (id. p 92.) “O acesso do cidadão aos 

meios comunitários de comunicação, na condição de protagonista, é um direito humano 

fundamental”. 

Carregal (2004, p.5) define comunicação comunitária como a diminuição das 

diferenças entre emissor e receptor das mensagens, uma forma de comunicação diferente do 

tradicional: “é uma investigação e exercício de uma forma diferente de comunicar”. 
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Selecionar ou descartar os assuntos que deverão ser destaques exige do profissional um 

feeling apurado e rápido. Torna-se um agente de comunicação que realiza um trabalho de 

interesse social.  

Segundo Peruzzo (2003), dois segmentos de mídia comunitária se formaram no Brasil. 

Aqueles que tratam de assuntos locais com os interesses voltados para o mercado e os que não 

visam lucros e gerenciam suas programações direcionadas para o desenvolvimento da 

comunidade. 

 O que se observa, numa primeira análise, é que a expectativa e o desejo de fazer uma 

programação diversificada e concentradora é logo substituída pela monotonia e a falta de 

produção de programas que conquistem o público. A preocupação de sempre manter os 

objetivos de um veiculo comunitário é fundamental para não perder o caminho do que se quer 

atingir. 

Nas mídias comunitárias, o espectador assume um papel de ator social nas 

programações a partir do momento em que entende que sua participação é importante para 

que a sua comunidade seja reconhecida. Para Henriques (2005) uma das grandes fontes de 

crescimento foi a troca de informação com o desenvolvimento das telecomunicações e das 

grandes mídias. Mas o conceito de comunitário está sempre ligado a estereótipos como afirma 

Henriques citando Baumann: 

 

Muitas vezes, quando usamos o qualificativo “comunitário” queremos dar uma 
conotação de alternativo, de resistência a poderes hegemônicos. Também é comum 
que o termo seja usado apenas para designar os territórios dos pobres, ou das 
pessoas que de alguma forma necessitem de assistência. Mas também é vista como 
um lugar de pertencimento, o lugar da segurança e do aconchego, onde as pessoas 
podem estar próximas de semelhantes, com os quais possuem um laço de identidade 
(BAUMAN apud HENRIQUES, 2003, p.127) 

 

Mais do que um processo de solidificação de identidade, comunidade e o 

pertencimento ao território, o objetivo maior da comunicação comunitária é desenvolver a 

participação e levar às pessoas a oportunidade de se mobilizar, elevando o grau de consciência 

social.  Somente a partir do conhecimento das suas reais competências e deveres é que a 

comunidade sentirá o ganho cultural, político (com suas reivindicações organizadas 

resultantes em poder de articulação) e finalmente social que terá a partir dessa forma de 

comunicação alternativa. 

A comunicação comunitária tem o compromisso com o desenvolvimento tem sido da 

comunidade. Para isso é necessário e espera-se uma comunicação participativa ativa, com o 
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entendimento de que as mensagens devem sempre ser de interesse público, excluindo 

qualquer sentido de empenho pessoal nas mensagens.  

 

1.3. JORNALISMO COMUNITÁRIO 

Conceituar jornalismo comunitário é mais do que situar e direcionar o estudo de 

Comunicação Comunitária. Inicialmente, delimita alguns parâmetros indispensáveis para o 

entendimento do que se propõe este trabalho. Neste sentido, buscaram-se definições que vem 

ao encontro dos conceitos encontrados e discutidos. Jornalismo Comunitário é o espaço dado 

às questões locais nos meios alternativos de comunicação. Espaço este não encontrado nos 

grandes veículos de comunicação. É a oportunidade que a comunidade dispõe para debater e 

aprofundar os assuntos de interesse do grupo. 

No que se refere ao jornalismo comunitário, Peruzzo afirma: 

 

Em tempos de globalização, a mídia comunitária vai mostrando sua força, grandeza 
e grandes diversidades de estratégias e conteúdos como mostram o caminho 
percorrido pelas TVs populares e comunitárias no Brasil. Pauta-se pela ousadia, 
legalidade, criatividade, valorização da cultura brasileira. (PERUZZO, 2007, p.37) 

 

Concordando com a autora, pensa-se que os grandes desafios do comunitário são 

diários. O que se organiza, em princípio, são ações basicamente diretas para o perfil da 

cidade. Muitas questões são trazidas pela própria comunidade outras, no entanto, precisam ser 

observadas e expostas com cuidado pela equipe de jornalismo.  

Partindo do pressuposto de que não se aprende somente nos bancos de escola, mas 

também nas vivências sociais, nas disputas em equipes, nas discussões informais e, através 

dos meios de comunicação, os processos de aprendizagem são variáveis e alternativos. 

Quando a comunidade vê o que faz, se reconhecem através de ações de sucesso 

divulgadas, os resultados tendem a ser positivos como a construção de uma identidade. 

Participando desta modalidade diferenciada de comunicação contribuem para o seu 

crescimento. O desenvolvimento do grau de consciência das pessoas quantos às necessidades 

reais de uma sociedade tende a se alterar e os objetivos de praticar a cidadania poderão ser 

alcançados. A comunidade, então, será a favorecida. 

Nesta perspectiva, os principais objetivos do jornalismo comunitário é contribuir para 

a educação, cultura e desenvolvimento dentro da comunidade, mostrando as atividades que 

mais preocupam ou necessitem de entendimento. E para obter sucesso nestas importantes 
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considerações é imprescindível ter nas programações pontos determinantes do que quer 

atingir. Planejamento, reuniões para decidir o que será veiculado. 

A produção seja de programas, seja de notícias jornalísticas carecem de cuidado 

extremo, haja vista a seriedade que se propõe um canal comunitário de tevê. Vários fatores 

concorrem para o sucesso do programa, desde o nome sugerido até a apresentação, linguagem 

e escolha dos temas. A participação dos emissores e receptores de mensagens que serão, 

muitas vezes, os mesmos, atinge o objetivo central que é a participação de agentes que 

contribuam para a educação, cultura e desenvolvimento comunitário. A programação 

diversificada é uma característica que pode atingir grande número de simpatizantes.  

Para Wolf (2003), várias influências afetam as produções jornalísticas: desde o 

processo de construção psicológica do profissional, convenções sociais, estereótipos, códigos 

e símbolos entre outros tantos contribuem para definir o que o programa deve mostrar.  

O conjunto de fatores que determina a noticiabilidade dos acontecimentos permite 

realizar cotidianamente a cobertura informativa, mas dificulta o aprofundamento e a 

compreensão de muitos aspectos significativos nos fatos apresentados como notícias. (WOLF, 

2003, p.199). 

Os critérios que definem o que é importante são flexíveis, mas o roteiro para a 

produção de programas ou mesmo a linha em que irá seguir precisa ser reconhecido. Em 

outras mídias a participação da população no planejamento, produção e conclusão de cada 

programa são escolhidas. O jornalista ao chegar ao local observa e decide qual caso irá 

apresentar ao público. Como no comunitário a discussão se dá em torno da comunidade, a 

sociedade local é quem escolhe o que será discutido a partir das suas necessidades. Ou, a 

própria comunidade, através de terceiros ou de entidades associadas podem produzir parte da 

grade de programação. Este fator é importante e pode ser considerado no estudo. Os 

receptores de mensagens serão emissores ativos no canal 19? 

 

2  PERCURSO METODOLÓGICO  

Este estudo se caracteriza por uma pesquisa qualitativa com base na observação 

participante. Fausto Neto (1994), assegura que ao optar pela metodologia da observação 

participante o pesquisador têm condições de conhecer as leis e regras de funcionamento da 

base analisada, uma vez que a forma descritiva do funcionamento dá sentido ao trabalho 

sustentando as respostas a algumas questões pertinentes ao desenvolvimento da pesquisa. 

Entre elas: Como escolhem entrevistados? Temas abordados, público alvo. Há participação da 

direção da Associação Santa Maria nestas produções? 
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Entrevistas com os gestores, produtora e outros funcionários do canal 19 foram 

fundamentais para o esclarecimento e comprovação das informações agregadas ao estudo. 

Temas como quais motivos os levaram a encarar este desafio? Quais as maiores dificuldades 

encontradas na realização da implantação do canal? 

Considera-se também que, segundo Vizeu (2005, p. 17) são em entrevistas com 

jornalistas em encontros profissionais que se encontram as informações sobre as rotinas 

produtivas. Como se constrói a notícia no canal 19? Dentro dos objetivos desta pesquisa, um 

se destaca pela importância do conceito de comunitário. A forma e os critérios usados pelos 

produtores para selecionar o que será divulgado, levando-se em conta a classificação do Canal 

19, um canal comunitário. 

Optou-se por entrevistas para complementar a pesquisa, e a partir das respostas obtidas 

conseguiu-se inferir informações importantes à metodologia de observação. Foram feitos 

questionamentos aos produtores, editores e apresentadores sobre os procedimentos na hora de 

decidirem as matérias.  O roteiro de perguntas foi escolhido após as primeiras visitas e se 

adequou as necessidades da mídia analisada, uma vez que se tratava de entrevistas abertas.  

As entrevistas foram planejadas para o primeiro semestre de 2011, período em que a 

TV completou um ano. Oportunidade para comparar, rever conceitos, confirmar, ou não, se 

objetivos foram alcançados. Enfim, a retrospectiva do primeiro ano. Como houve 

acompanhamento das ações da televisão, também, condições de anexar ao estudo às 

considerações. 

Buscou-se também compreender, através deste estudo em quais regras e direções os 

programas foram produzidos. É conhecida, no meio jornalístico, a linha editorial, 

regulamentação da empresa e manual com normas determinadas para que aquele meio de 

comunicação se expresse. Portanto, para levantar informações nesta questão legal, outros 

recursos foram usados como pesquisas, consultas em livros e sites oficiais, os quais 

ofereceram esclarecimentos ao estudo.   

Para realizar as observações, optou-se pela semana composta² por se adequar 

perfeitamente ao que se pretendeu aferir. Esta composição, de um número definido de dias, se 

fez necessário pelo fato de que há a tendência que as edições possuam características 

semelhantes ao longo dos dias da semana. É o que afirma  

 
Assim, esta semana artificialmente construída deveria possuir os mesmos dias de 
uma semana normal (uma segunda, uma terça, uma quarta, uma quinta e uma sexta, 
um sábado e um domingo). (NASCIMENTO, QUEIROZ e VIANNA, 2006, p. 15). 
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Devido à programação de o telejornal estar agendada de segunda a sexta-feira, os 

trabalhos foram encerrados respeitando os sete dias da semana, completando, portanto, de 

segunda a sexta-feira e segunda e, terça-feira da semana subsequente. A determinação dos 

dias ficou: 14, 22 e 30 de março de 2011, e 07 e 15, 18 e 27 de abril de 2011. 

 

2.1 A IDA A CAMPO 

Através do acompanhamento das rotinas de produção de programas na TV Santa 

Maria, foram analisados os caminhos que os produtores, repórteres, e o grupo gestor do canal 

a ser estudado seguem para a construção de um programa.  

Durante as observações foi possível verificar o roteiro seguido pelos profissionais para 

a elaboração do programa escolhido para ser objeto de estudo. No meio jornalístico é 

conhecido a forma de conduta da empresa de comunicação como linha editorial, 

regulamentação da empresa e até manual com normas determinadas são seguidas para que 

aquele meio de comunicação se expresse. Deste modo, sentiu-se necessidade de examinar 

outras informações como a questão legal, pesquisa, entrevistas, consulta em livros e sites 

oficiais foram recursos recorridos neste estudo para que se esclarecesse o assunto. 

Assim, planejou-se como se daria a observação participante, método indicado para 

realizar o trabalho. A presença da pesquisadora nas reuniões, planejamentos, gravações e 

edições dos programas escolhidos foram essenciais para o colhimento de elementos.  A 

inserção no meio foi imprescindível para a verificação dos fatos, da forma como é executado 

e produzido o programa, foco do estudo. Assim, se tornou plausível analisar, diminuindo a 

subjetividade no processo de investigação. Esta “participação” foi processo fundamental para 

o entendimento das rotinas produtivas dos programas na TV Santa Maria. 

Ainda conforme Fausto Neto, ao optar pela metodologia da observação participante, o 

pesquisador tem condições de conhecer as regras, leis e regras de funcionamento da base 

analisada, a forma descritiva do funcionamento dá sentido ao trabalho sustentando as 

respostas a algumas questões: como escolhem entrevistados? Temas abordados, público alvo. 

Há participação da direção da Associação Santa Maria nestas produções? Entrevistas com os 

gestores, associados, do canal 19 serão importantes para o enriquecimento do estudo. 

Questões como quais motivos os levaram a tomar a encarar este desafio? Quais as maiores 

dificuldades encontradas na realização da implantação do canal? 

Na sequencia foram agendadas entrevistas com o diretor da TV Santa Maria, com a 

produtora do programa SMAgora, Gabriela Fogliarini e, com André responsável pela Paz 

Produtora, para esclarecer a atividade e importância da produtora no mesmo espaço físico do 
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Canal 19. Vizeu (2005, p. 17), entende que são em entrevistas com jornalistas em encontros 

profissionais que se descobrem as informações sobre as rotinas produtivas.  

 

3 A TV NO BRASIL E A REGULAMENTAÇÃO DOS CANAIS COMUNITÁRIOS 

Uma revisão sobre os trabalhos de pesquisa sobre a TV apontam que o 

desenvolvimento social, econômico e político seguiram o caminho que a TV norteou. 

Portanto, a televisão influencia diretamente nas atividades e atitudes do brasileiro. 

Gradualmente a televisão foi se tornando um veículo de primeira grandeza, fatos históricos 

sinalizam essa afirmação. 

Torves (2007) afirma que o futebol colaborou para que a TV se tornasse referência em 

credibilidade. Em 1970, quando a Seleção Brasileira sagrou-se tricampeã mundial de futebol, 

os brasileiros puderam participar dessa conquista pela transmissão dos jogos e o futebol 

passou a ser “um produto nobre da televisão brasileira” (TORVES e JOSÉ, p. 54).  

A partir do AI 5 (1978) a televisão respirou outros ares e se expandiu em redes de 

transmissões e canais. Uma pesquisa realizada pelo IBOPE, em 1980, com três mil 

telespectadores confirmou que o jornalismo e a televisão eram a mais importante e ampla 

fonte de informação da população.   Em 1984, as Diretas Já e a discutida campanha para a 

presidência de Fernando Collor de Melo, em 1989, registraram de vez a influência da 

televisão na formação de opinião pública. Mas um fator determinante para o Sistema de 

Comunicação foi a aprovação da Lei 8.977, de janeiro de 1995, que regulamentou a TV a 

cabo no Brasil. No capítulo V, art. 23 determina que o a televisão a cabo tenha em sua rede de 

canais um destinado a TV Comunitária.  

A lei das TVs por assinatura no seu artigo 23 prevê que seja disponibilizado um canal 

para uma TV Comunitária, nas concessões de TV a cabo. Existem três tipos de TVs por 

assinatura: a cabo, a DTH (Directy To Home), por satélite, e o MMDS (Multichannel 

Multipoint Distribuition  System) transmissão por micro-ondas. Somente o canal a cabo é que 

possui legislação completa, portanto, o único a disponibilizar um canal para o comunitário. 

Nesta perspectiva, o sistema direciona para uma realidade nada justa, quando seleciona o 

público de uma tevê comunitária, restringe assim ao mais elitizado. 

Se os canais de televisão brasileiros sempre estiveram em poder de grandes 

empresários ou do governo, com a regulamentação da Lei 8.977, de 6 de janeiro de 1995,  a 

comunidade teria os serviços de mídia televisiva voltado a ela. O Rio Grande do Sul foi o 

primeiro estado a ter o seu “canal comunitário”, tendo a transmissão pioneira em agosto de 

1996. Depois vieram os canais comunitários do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. Vale 
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registrar que o canal do Rio foi o que mais se aproximou dos universitários, através de uma 

parceria com a faculdade particular Estácio de Sá. 

 

3.1 TELEVISÃO COMUNITÁRIA NO BRASIL 

Considerando a importância de um veículo comunitário pode-se inferir que os artigos 

e publicações são em menor quantidade do que o esperado. Dos estudos sobre Comunicação 

Comunitária no Brasil, destaca-se a pesquisadora que mais publicou pesquisas referente à 

televisão comunitária no país, Cicilia Krohling Peruzzo². No site de busca Google 

Acadêmico, entre dez resultados, cinco são dela.  

Nos sites: Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação – 

Intercom e Biblioteca On line de Ciências da Comunicação – BOCC, encontram-se estudos 

publicados com o tema televisão comunitária. Cito:  

Intercom 2005 - TV comunitária no Brasil: histórico e participação popular na gestão e 

na programação, Cicilia Peruzzo.  

Intercom 2005 - Rádio e Televisão Comunitária: Uma Integração dos Movimentos 

Populares, Flávia Regina Ferreira dos Santos. 

BOCC 2000 – Televisão Comunitária no Brasil: Aspectos históricos, Cicilia Peruzzo. 

Segundo Peruzzo (2007), a falta de preparo do terceiro setor em gerir e operacionalizar 

um canal de televisão foi fundamental para o atraso na instalação desta mídia, apesar da 

concessão deste tipo de canal, no Brasil, ser de janeiro de 1995, as ações só aconteceram no 

segundo semestre de 1996. Como perder este espaço numa mídia tão importante como a tevê? 

Sociedades civis e associações iniciaram, então, a se mobilizar para encontrar formas de 

viabilizar e preencher este espaço.  

 

Se empregados com sabedoria – clareza no emprego de estratégias e táticas com 
vistas à ampliação do exercício da cidadania -, pelo menos nas rádios comunitárias e 
populares, nos canais de televisão comunitários, nos sítios populares da Internet, nos 
jornais de bairros e alternativos, e assim por diante, estes canais permitem a 
materialização do potencial educativo transformador que detêm. (PERRUZO, 2007, 
p. 89). 

 
O espaço, planejamento e a gestão, além da participação de várias entidades que lutam 

por ideais diferentes, fazem de uma TV comunitária pontos importantes a serem analisados.  

É um meio que facilita a introdução da comunicação e o alargamento de questões a serem 

discutidas pela sociedade. A cidadania, enfim, pode ser exercitada pelo jornalismo 

comunitário, como foi referido anteriormente.  
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Para Peruzzo (2002), uma TV comunitária tem duas possibilidades de programação: 

uma seria dela mesma produzir os programas que irão ao ar; a outra abre o espaço para que 

programas elaborados por outras pessoas sejam veiculados no canal. A opção entre uma e 

outra forma de produção se dá a partir da decisão do grupo gestor de um canal comunitário.  

Seguindo a linha de um canal não governamental e sem fins lucrativos, a 

operacionalização é diferenciada, os incentivos não podem se definir como publicidade e sim 

apoio cultural. A Portaria número 256, de 18 de abril de 1997, destaca o texto que segue: 

“É vedada à publicidade comercial nos canais de utilização gratuita, sendo permitida, 

no entanto, a menção ao patrocínio de programas.” Vale ressaltar que o apoio cultural é, 

somente, a divulgação da logomarca da empresa ou instituição, sem mencionar endereço, 

telefone ou algo que se possam relacionar ou inferir ao consumo. 

Sem dúvida, a comunicação e a informação influenciam diretamente nas relações 

sociais.  Mas percebe-se que há canais de uso púbico, mas não são de acesso público. O ideal 

seria se toda a mídia pudesse ser direcionada para essa finalidade, conforme previsto na lei da 

TV a cabo. Mas enquanto esta realidade ainda está em idealização, os veículos alternativos, 

comunitários e populares são o caminho, tendo em vista os objetivos destes meios de 

comunicação: interesse em socializar e o desenvolvimento econômico, cultural e político. 

Peruzzo ¹ diz que as tevês comunitárias são assim denominadas, mas de fato são tevês 

locais educativas. A produção local pode alcançar até 15% e não são permitidas propagandas 

comerciais, mas apoio comercial. Além disso, a retransmissão de outros programas de tevês 

como universitárias, por exemplo, podem ser veiculadas numa teve comunitária.  

As características das TVs comunitárias de Canais a Cabo são diferenciadas. Os canais 

a cabo segmentam o seu público com uma programação e operacionalização alternativa, para 

um espectador exigente e posição social diferenciada, sendo exigido o pagamento de taxa de 

veiculação para obter o direito de uso.  

Na televisão comunitária se faz necessário o destaque à pluralidade de opiniões, ao 

questionamento das adversidades e às ações sociais ligadas ao seu entorno para serem 

desenvolvidas baseadas no comprometimento com a comunidade assistida, com o sentido de 

comunidade bem destacado.  
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4 TV COMUNITÁRIA EM SANTA MARIA, CANAL 19 

 

A história da TV Comunitária em Santa Maria é recente e necessita de uma 

sistematização. Nesse processo de investigação tomou-se como referência dados documentais 

e entrevista oral com o elo principal da fundação do Canal. 

O processo de constituição da TV Comunitária em Santa Maria teve início em junho 

de 2009, quando o Canal 19 começou a tomar forma no quinto andar do prédio da Câmara de 

Comércio e Indústria de Santa Maria (Cacism), no centro de Santa Maria, RS. Quatro salas 

foram adaptadas às necessidades de uma TV, revestimentos acústicos, vedação de luz, 

fiações. Na sequencia, a movimentação ao chegar toda a aparelhagem, câmeras, microfones, 

computadores.  

Durante a primeira etapa de formação do canal, a pesquisadora teve acesso a relatos 

dos condôminos, os quais expuseram a curiosidade sobre o que realmente seria instalado 

naquelas salas, levando a comentários e especulações que mudavam a toda hora.  As 

transformações como pintura, troca de piso, reestruturação do espaço físico assim como a 

chegada de equipamentos durou, aproximadamente um mês e meio. Depois, os móveis deram 

a forma e a certeza de que a proposta de uma TV comunitária se constituía. 

Observou-se, a partir de então, a movimentação de pessoas, jornalistas, diretores de 

Entidades Empresariais, professores, estudantes. Alguns foram reconhecidos pela 

pesquisadora como Airton Amaral Leal, Paulo Ceccim e Gabriela Fogliarini.  Entretanto, não 

havia um entendimento sobre o vínculo destas pessoas e o Canal Comunitário. Com o passar 

do tempo e devido a TV Santa Maria estar localizada no mesmo andar do prédio em que a 

pesquisadora trabalha, foi possível fazer observações e chegar à conclusão dos papéis que 

estas pessoas desempenhavam.  Na função de Diretor da TV, o jornalista Airton Amaral Leal, 

Paulo Ceccim integrante da Associação TV Santa Maria e Gabriela Fogliarini funcionária do 

canal, atuando como produtora de programa. 

A partir disso, e já em caráter experimental, o Canal 19 inicia a exibição de dois 

programas ao vivo. Em relação ao quadro de recursos humanos, em comparação com a 

mesma época no ano seguinte, constatou-se redução de pessoal. Cita-se os diretores 

comerciais, profissionais contratados para a função de buscar os apoios, em específico nesta 

situação, o apoio institucional. Na sua instalação eram dois, chegando a três em certo 

momento. Nos dias atuais, uma freelancer presta esse serviço, porém, quem assumiu esta 

função é o diretor da TV, Airton Amaral. Esta readequação, segundo dados colhidos com 

colaboradores que não mais prestam serviço para a TV, é resultado da falta de recursos 
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financeiros. Sem reconhecimento financeiro se torna difícil manter profissionais, este é o 

estímulo para o desenvolvimento de ações diferenciadas. 

No segundo semestre de 2011, em entrevista realizada com o jornalista Airton Amaral, 

um dos diretores do Canal 19 e, responsável pelo projeto de um canal comunitário na cidade, 

obteve-se relatos de como surgiu a ideia de Santa Maria possuir um canal comunitário. 

Amaral relata que foi numa viagem a Caxias do Sul (RS) em que ele, na época editor chefe da 

TV Pampa Centro percebeu que havia em Santa Maria a oportunidade de instalar uma TV 

Comunitária. Antes disso, porém, um grupo de lideranças locais questionava em conversas 

informais, o tempo destinado pelas emissoras de tevês para o jornalismo local. Neste mesmo 

período, o jornalismo da TV Pampa que comparando com a RBS TV, destinava tempo maior 

para as questões locais, havia reduzido este tempo por determinação da direção regional que 

instalava uma nova proposta. 

Ao voltar de Caxias, Amaral marcou uma reunião e relatou dados colidos na TV 

Comunitária de Caxias, a ACCC (Associação de Comunicação Comunitária de Caxias do 

Sul), e seus estudos sobre televisão comunitária ao grupo de pessoas que anteriormente 

questionaram as condições de apresentação jornalística para a cidade, dando conta da 

possibilidade de Santa Maria ter um canal comunitário. Assim, o jornalista partiu para 

estudos, consultas e planejamento de projetos, para a que uma tevê comunitária pudesse se 

tornar realidade seria necessário que uma associação se formasse, uma associação sem fins 

lucrativos. 

De acordo com a Lei 8.977, as tevês por assinatura, devem ceder um canal para a 

comunidade. O artigo 59 determina que o canal deva ser gratuito, mas a concessão só se dará 

para entidades sem fins lucrativos, como as associações. A Net, TV por assinatura, possuía 

em aberto um canal que poderia ser usado para este tipo de jornalismo. Tudo estava se 

ajustando perfeitamente à concretização da ideia de criar um canal comunitário em Santa 

Maria.  

Assim foi formada a Associação TV Santa Maria.  Adalberto Meller, jornalista e 

professor da Universidade Federal de Santa Maria, é eleito presidente da Entidade, na 

diretoria constam: Afonso Amaral como vice-presidente, diretor jurídico, Ricardo Jobim, 

participam ainda: Tarcisio Mouro, Gaspar Miotto  Paulo Cechim, Padre Xico, Nicola 

Garofallo, Jorge Costenaro, Humberto Gabbi Zanatta. Airton Amaral presta assessoria para a 

TV Santa Maria, além de ser sócio da Paz Produtora, agência que produz os programas do 

canal 19. 
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A TV Santa Maria, não é comercial, nem vinculada à instituição de ensino, 

diferentemente da RBS TV Santa Maria, afiliada à Rede Globo, da TV Unifra, do Centro 

Universitário Franciscano e TV Campus, da Universidade Federal de Santa Maria, as duas 

últimas trazendo programas quase que exclusivamente produzidos e apresentados por 

universitários. 

Em relação ao trabalho realizado, Amaral afirma que o objetivo é “falar” somente 

sobre a cidade. A entrada de um novo canal, fundamentalmente comunitário, traz a 

expectativa do jornalismo centralizado, sistematizando a produção e o tratamento das 

informações, para desencadear a função de conscientização das atividades desenvolvidas 

dentro da cidade, proporcionando a ampliação da capacidade da comunidade no sentido de 

pensar sobre as ações e concretizar um posicionamento com referência. 

Com o foco local em uma cidade universitária e geograficamente localizada no centro 

do estado, uma TV comunitária em Santa Maria tem uma importância substancial na 

formação educativo-cultural e conscientização de cidadania no grupo social que é transmitido.  

As divulgações sobre a alternativa de uma mídia totalmente voltada para a 

comunidade foi modesta. Alguns veículos de comunicação da cidade publicaram notas bem 

pontuais sobre a TV Santa Maria, entre elas o jornal A Razão e o Jornal A Cidade. Nas 

pesquisas se observou que os textos eram muito semelhantes levando a questionar a 

reprodução de um release. 

Em setembro de 2009, a TV obtém o uso do canal e contrata a Paz Produtora para 

operacionalizar a televisão. Em dezembro do mesmo ano as transmissões em caráter 

experimental são disponibilizadas para os telespectadores. A novidade se dá com a 

possibilidade do acompanhamento dos programas pela Internet. No site www.santamaria.tv.br 

é possível assistir a todos os programas ao vivo. Contudo, não há arquivos disponíveis para 

acesso aos programas já exibidos. 

A Paz Produtora instalou-se junto a TV Santa Maria, em 2009. A empresa e a 

Associação ocupavam o mesmo espaço físico. Participavam da sociedade André Trevisan, 

Airton Amaral Leal e Nicola Garofalo. Porém, no primeiro semestre de 2011 a produtora se 

extingue. Em entrevista, Deise Dalla Corte e Gabriela Fogliarini afirmam que o motivo do fim 

da Paz Produtora foi a falta de tempo, desencadeando, pouca participação do jornalista Nicola 

Garofalo na empresa.  

Entretanto, o editor de criação da TV Santa Maria, Mauro Castanho se junta a Airton 

Amaral e André Trevisan para formarem a SM Produtora. Atualmente, responsável pelas 

produções, edições e todo o trabalho técnico do Canal 19. 
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Em relação aos programas exibidos, dois iniciaram as apresentações, contudo somente 

o jornal permanece até hoje na programação ao vivo. O primeiro, denominado telejornal 

SMAgora, apresentado pelo jornalista e diretor da TV, Airton Amaral Leal exibido a partir do 

meio dia, de segunda a sexta-feira. Na sequencia, o Midia Mix, programa de atualidades 

comandado pelo apresentador Vilceu Godoy. Até agosto de 2011 ia ao ar logo após o 

telejornal, com apresentação ao vivo.  Atualmente, passou a ser exibido aos sábados, com 

reprise em horários alternativos (sem dia , nem horário fixos). Os dois programas tem 

aproximadamente uma hora de duração.  

No início das transmissões ao vivo o Canal 19 tinha a seguinte programação: 

Santa Maria Vídeo e Cinema: o programa era semanal e trazia o acervo do Festival 

Santa Maria Vídeo e Cinema (SMVC). Gastronomia com Caco Pereira. Este último, 

inicialmente, era apresentado uma vez por semana, consta basicamente de receitas culinárias. 

Atualmente, é exibido diariamente e antecede ao telejornal SMAgora. 

Roda Brasil Amigos: o programa era semanal e abordava a prática esportiva. Hoje o 

programa não é mais exibido no canal. 

Claudemir Pereira Café: também semanal, o programa de entrevistas com 

personalidades da comunidade é apresentado pelo jornalista Claudemir Pereira. Ainda faz 

parte da programação da tevê. 

Santa Maria Agora: o telejornal diário é apresentado ao vivo, das 12h às 13h, desde as 

primeiras exibições até os dias de hoje. Aírton do Amaral Leal é quem comanda a 

apresentação. 

Saúde e Qualidade de Vida: o programa semanal enfoca a saúde através de entrevistas 

com profissionais da área da saúde. 

Pauta Cultural: apresentado por Cesare Barichello, o programa semanal tinha 

entrevistas com a temática cultural. Atualmente não está mais no ar. (verificar) 

Mídia Mix: programa de variedades, diário, apresentado durante um ano ao vivo por 

Vilceu Godoy, das 13h às 14h. A partir de agosto de 2011 o programa Mídia Mix passou a ser 

apresentado uma vez por semana, aos sábados e, não mais é produzido pela Paz Produtora.  

Em relação à forma como os programas são inseridos na grade do Canal 19, Airton 

Amaral garante que todos são submetidos à Comissão de Ética da TV Santa Maria, sempre 

respeitando o Estatuto da Associação, se estiver de acordo com as normas de uma televisão 

comunitária o programa é aprovado. A Comissão de Ética se reúne na segunda terça-feira de 

cada mês, geralmente em um almoço, é composta por todos os componentes da diretoria da 

Associação TV Santa Maria.   
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Sobre as condições de um programa fazer parte da programação do Canal, Amaral 

ressalta que a TV não estipula tarifa para os programas, mas reconhece que para que sejam 

produzidos há custos. Custos como pagamento de funcionários, manutenção de equipamentos, 

são financiados pelo valor do apoio institucional. Para que o programa seja produzido o Canal 

disponibiliza estúdio, cinegrafista, produção.  “O espaço não se vende, mas para produzir 

precisamos (de recursos), pois temos que pagar o cinegrafista, os funcionários”, observa o 

diretor. 

 Ao ser questionado sobre as dificuldades enfrentadas durante o primeiro ano de 

atividades da TV Santa Maria, Amaral é enfático: “é a questão financeira”. É consenso entre 

todos os entrevistados esta afirmativa. Entretanto, vale considerar que o período ainda se 

classifica como de adaptação. Dentro do contexto comunitário, social e institucional o Canal 

19 necessita se fortalecer como veículo de informação, alcançar espaço na sociedade local 

para apresentar sua proposta de uma comunicação diferenciada. 

A Lei das TVs a cabo, que regulamenta as tevês comunitárias, não prevê como um 

canal comunitário se sustentará, não têm incentivos. Em relação a este assunto Amaral pontua 

que a Universidade Federal de Santa Maria recebe do governo federal um valor para sustentar 

a TV Campus, a Câmara dos Vereadores também para manter no ar a TV Câmara. Esse é o 

argumento é usado ao comparar as tevês comunitárias e as educativas.  

 

4.1 DO REGULAMENTO OU DE COMO DEVE OPERAR A TV COMUNITÁRIA DE 

SANTA MARIA  

Um questionamento a ser feito sobre televisão comunitária é o que é ser TV 

comunitária. Um assunto complexo, já que estão inseridos os conceitos de comunidade, os 

quais norteiam para a unidade, interesses e ligações de proximidade e as diferentes 

características dessas realidades. Nessas condições, há que se extrapolar a noção de 

comunidade de lugar, sem deixar de considerá-la, mas agregar o sentido comunitarista 

sucedido de outros tipos de proximidades, tal como de interesses, objetivos. 

Neste sentido há necessidade de recordar que comunidade pressupõe participação ativa 

dos seus membros, caráter cooperativo, sentimento de pertencimento, compromisso, 

interação, compartilhamento de objetivos e outros elos em comum.  Existe um documento 

especifico e que pode deixar claro o que prevê quais as regras do Canal 19. Para isso foi 

solicitado o acesso ao Estatuto Social da TV Santa Maria. 

Sabendo da importância deste documento buscou-se analisar os pontos considerados, 

pela pesquisadora, como principais, um deles os objetivos. Das sete finalidades e objetivos, o 
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Artigo IV trata da defesa dos direitos humanos, liberdade e justiça social, o qual remete a 

sensação de um parágrafo inserido. Foi pesquisado em sites, os quais o resultado colaborou 

para esta conclusão.  Reproduzo Ipsis litteris para esclarecer:  

 

IV - defender a solidariedade entre os povos, o ambiente natural, a biodiversidade e 
os recursos naturais não renováveis, os direitos humanos, as liberdades individuais e 
coletivas e a justiça social; 
 

 
Embora seja complexo tratar sobre uma questão jurídica e não tendo total domínio 

sobre o assunto, a função da pesquisadora é explorar as informações colhidas sobre o objeto 

de estudo. A interpretação do artigo especificado é que o objetivo pode ser compartilhado 

com várias áreas de ação. Desta forma, não comunica totalmente com objetivos de uma TV. 

Contudo, se redigido de outra forma poderia certamente compor o regulamento, sem causar 

estranheza a quem o lê. 

Os demais itens, que se referem às finalidades e objetivos da TV Comunitária, estão 

limitados a outros seis parágrafos, que em sua essência trata sobre a fomentação, orientação e 

garantia dos direitos ao exercício da expressão. Não foi identificada direção referente às 

finalidades, aos interesses e objetivos da comunidade onde está inserida. Justifica-se concluir 

que o Estatuto não prevê o sentimento comunitarista.  

Devido à necessidade do estudo deste documento solicitou-se a análise, entretanto a 

intenção inicial era fazer um estudo do Xerox do documento, sem retirá-lo do espaço físico da 

TV. Diferente do esperado o envio foi por email, do endereço eletrônico pessoal de Airton 

Amaral Leal para o email da pesquisadora. O arquivo foi enviado no programa Word e consta 

de 14 páginas. 

Em relação à forma como foi tratado conclui-se que um documento que rege as 

normas da Associação TV Santa Maria necessita de cuidados mínimos, já que é um vale 

observar que, como Estatuto não deveria ser repassado em um programa de computador com 

tão fácil possibilidade de alteração.  

 

4.2 A ROTINA PRODUTIVA DO CANAL 19 

A TV Santa Maria possui em torno de 10 programas, porém o único apresentado ao 

vivo é o telejornal SMAgora. Optou-se pelo informativo, principalmente, por estar no ar desde 

o início das exibições, mesmo enquanto o Canal funcionava em caráter experimental. O 

programa diário exige produção, diversidade, organização, edição, tudo com rapidez. Os 

telejornais produzidos e apresentados no horário do almoço, em Santa Maria, possuem dois, 
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no máximo três blocos, aproximadamente 15 minutos no ar. As notícias da região são 

divulgadas, dividindo ainda mais o tempo destinado a Santa Maria. Considerando a estrutura 

e audiência já credibilizada pelos outros canais pode-se concluir que a TV Santa Maria possui 

desvantagem. 

Analisar como são selecionados os programas e a forma como as notícias são 

apresentadas são objetivos da pesquisa. Optou-se por este objeto de estudo devido ao jornal 

ser apresentando por um jornalista, ser exibido ao vivo, estar na grade da programação desde 

a instalação do canal na cidade, e possuir uma equipe definida, produtor, cinegrafista, 

repórter, editor.  

Através do acompanhamento das rotinas de produção do Telejornal SMAgora, foram 

analisados os caminhos que os produtores, repórteres, e o grupo gestor do canal estudado 

seguem para a construção de um programa. Seguindo o planejamento, iniciou-se a observação 

participante no dia 14 de março de 2011, às 11 horas. Antes, porém, um primeiro contato foi 

feito para solicitar o acesso aos estúdios do canal 19.  

No primeiro dia, foram muitas informações. A produtora do telejornal SM Agora, a 

estudante de Jornalismo, Gabriela Fogliarini, foi quem respondeu aos questionamentos 

iniciais. O telejornal tem apresentação de uma hora, no entanto como uma TV não comercial, 

como a comunitária não possui rigor quanto ao tempo, algumas edições do jornal 

ultrapassaram o horário. Fato constatado em quatro dos sete dias de observação. O programa 

que mais se prolongou, entretanto, foi no dia 14 de março de 2011, em que dois deputados de 

Santa Maria, um federal, Paulo Pimenta (PT) e outro estadual, Valdecir Oliveira (PT) 

estiveram no programa com o Secretário de habitação do Estado do Rio Grande do Sul, 

Marcel Frison. O secretário trouxe uma notícia há muito esperada pelos santa-marienses, 

recursos do governo estadual para a implantação de redes de esgoto no bairro Camobi. 

Neste dia o número de pessoas que participam do programa aumentou 

consideravelmente, não foi possível averiguar o número exato de contatos, porém de acordo 

com Gabriela Fogliarini as ligações, contatos via internet (MSN, Twitter e email) 

ultrapassaram as expectativas. Alguns dos questionamentos foram respondidos pelos 

deputados. 

Em todos os dias de observação foi destacado pelos apresentadores do telejornal a 

força que a comunidade tem, incitando algumas vezes, dependendo do assunto discutido, a 

reagir. Apresentavam-se questões com explicações reconhecidas  
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4.2.1 SITE 

Em pesquisa realizada, no segundo semestre de 2011, verificou-se outras televisões 

comunitárias com página na rede mundial de computadores, uma no Rio de Janeiro, TVCRio, 

de acordo com o endereço: http://tvcrio.org.br. Na página foram encontrados disponíveis links 

para acessar notícias, além da programação completa.  O outro link faz parte de um projeto do 

Laboratório de Comunicação da Associação Cultural do Bairro Bagunçaço, localizado no 

Bairro Alagados, periferia de Salvador, BA. Dentro do site www.tvlata.org há a possibilidade, 

ainda, de ouvir a RadioLata, outro meio de comunicação comunitária.  Em Brasília, DF, a TV 

Cidade Livre, endereço www.tvcomunitariadf.com.br/, possui um site que, dentre outras 

possibilidades, informa de maneira sucinta, os objetivos de cada programa. Assim, o 

telespectador pode conferir qual programa quer assistir.  

Em comum as páginas contêm notícias, históricos, formas de contato, a programação 

completa do dia, link em fóruns e em outras TVs Comunitárias e acesso a programas já 

exibidos. Oferece, desta forma aos interessados, alternativas de participar, além de 

disponibilizar acesso a programas já apresentados.  

Sobre as funções disponíveis no site da TV Santa Maria, André Trevisan pondera que 

a página passará por atualização, ainda em estudo. Não há no site, informações sobre 

cronograma de programas, histórico da TV, arquivo de programas exibidos, agenda, notícias.  

Partindo do pressuposto que a Internet é uma forma de publicidade e possibilidade de 

participação de audiência, a TV Santa Maria poderia fazer uso dessa ferramenta para divulgar 

o conteúdo e a grade de horários dos programas.   

A pesquisadora durante seu estudo percebeu a falta de informações como horários dos 

programas e reprises. Desta forma, as pessoas poderiam se planejar para assistirem os 

episódios que mais se identificam.  

Quando questionada sobre o site, a contadora Deise Dalla Corte reafirma que em 

pouco tempo o site contará com novidades. Ciclano Host é um hospedeiro do link da TV 

Santa Maria, tecnicamente o canal comunitário não possui um site e sim um link disponível. 

O responsável pela atualização e criação do novo layout é o publicitário Fernando Silva, o 

mais novo funcionário da TV. Silva afirma que em dois meses um novo site com ferramentas 

diversificadas estará no ar.  

Em relação ao número de acessos, um informativo é enviado pelo hospedeiro do site 

para o setor de administrativo da TV. Pode-se concluir ao comparar os acessos da primeira 

quinzena de novembro de 2011, que o site é uma forma eficaz de conquistar mais 
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telespectadores. Durante este período o site da TV Santa Maria teve uma média de 76 mil 

acessos.   

 

4.2.2 QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

Seguindo o foco principal deste estudo, o programa diário e informativo, de fundo 

totalmente jornalístico o telejornal SMAgora optou-se por detalhar os profissionais 

diretamente ligados a veiculação do telejornal(ou seria produção). Desta forma, listam-se 

abaixo, seguindo a hierarquia de função, os seguintes funcionários: 

Gabriela Flogliarini trabalha na TV desde dezembro de dois mil e nove. Inicialmente, 

trabalhou na TV Pampa, como estagiária. No canal comunitário foi registrada, como auxiliar 

de produção, em dezembro de 2009.  Cumpre a função de produção do telejornal SMAgora.  

O único cinegrafista atualmente da TV é Rubimar Cardoso. Rubimar tem dezoito anos 

de profissão, já trabalhou na RBS, na TV Pampa e há dois anos está no canal 19. Rubmar é o 

cinegrafista do canal desde sua instalação. Antes trabalhava com o jornalista Airton Amaral 

na TV Pampa. Durante o período da observação participativa era o único na função, depois foi 

contrato outro profissional, porém saiu antes de completar um mês. 

A relação de profissionais abaixo fazia parte do quadro de funcionários da SM 

Produtora em outubro de 2011.  

Airton Amaral Leal - Jornalista e Diretor geral 

Mauro Castanho - Publicitário e Diretor de criação 

André trevisan - Diretor operacional 

Deise Dalla Corte - Contadora - Administrativo/Financeiro 

Gabriela Fogliarini - Auxiliar de produção (estudante de jornalismo) 

Andressa Sarturi - Auxiliar de produção  (estudante de jornalismo) 

Daniel Isaia - Jornalista – Repórter 

Leandro Grazzioli - Publicitário – Editor 

Rubimar Cardoso – Cinegrafista 

Paulo César do Amaral – Programador 

Fernando Silva - Publicitário - Setor Comercial 

Dos nomes acima citados, Paulo César e Fernando Silva não são registrados, atuam 

como freelancers, os demais funcionários, de acordo com o setor administrativo da TV, estão 

registrados, com carteira assinada. As informações acima discriminadas foram enviadas via e-

mail (smdeise.adm@gmail.com), pela contadora da empresa, Deise Dalla Corte para o 

endereço eletrônico da pesquisadora. 
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4.2.3 OBSERVAÇÃO DAS ROTINAS PRODUTIVAS  

14 de março de 2011- segunda-feira. 

O primeiro contato para obter autorização para as observações foi feito diretamente 

com o diretor da TV Airton do Amaral Leal, apresentador do programa SMAgora, programa 

exibido diariamente,  ao vivo, com duração de uma hora.  A aprovação e pronta 

disponibilidade foram imediatas.  No entanto, perguntas sobre o quê exatamente seria 

observado, qual o foco da observação eram esperadas. 

Neste primeiro momento foram muitas informações. A produtora do primeiro 

programa foco da observação é Gabriela Fogliarini, na época estudante de jornalismo do 

Centro Universitário Franciscano, cursando o 6º semestre. A primeira pergunta feita à 

produtora foi sobre o principal objetivo da TV Comunitária. Para Gabriela o objetivo da TV 

Santa Maria é “mostrar o local, é valorizar, pode ver pelos programas que nós temos, é 

prestigiar tanto as pessoas, ou a nossa própria cultura”. 

Por volta das 11h30min, Gabriela verifica a temperatura e vai gravar a passagem 

referente à previsão do tempo daquele dia, na Praça Saldanha Marinho. No caminho de ida e 

volta a estudante relatava o funcionamento do programa. A gravação da previsão é inserida no 

segundo ou terceiro bloco do programa SMAgora, como se fosse ao vivo. Gabriela salienta 

que a ideia inicial era que fosse realmente ao vivo, mas devido a questões técnicas como fios 

e equipamentos ainda não é possível. Alguns programas, ao vivo, como entrevistas eram 

previstos direto da Praça Saldanha Marinho ou mesmo do calçadão. Com se tivesse um 

jornalista na bancada e outro nas ruas, diretamente em contato com a população. 

 Rubimar Marques Cardoso é atualmente o único cinegrafista da TV. Segundo o 

mesmo há pouco tempo eram dois, o segundo câmera saiu da produtora.  

Não foi observado reunião de pauta neste primeiro dia. O repórter Daniel Isaia fazia as 

reportagens externas. Formado no final de 2010, pela Universidade Federal de Santa Maria, 

Daniel buscou no canal 19 uma forma de agregar conhecimento e experiência no jornalismo 

televisivo. Na data da observação fazia três meses de trabalho pela tevê. 

Um dos fatos que surtiu curiosidade é que no mesmo local funciona uma produtora, a 

Paz Produtora. A produção tem inicio às 8 horas. Ouvir gravação novamente 

  

22 de março - Terça-feira 

Sob o comando de Gabriela desde o início das atividades do canal 19, a produção do 

programa SMAgora começa por volta das oito horas da manhã. Inicialmente ela faz o rádio 

escuta, a Rádio Santa-mariense foi a primeira a ser consultada, depois a Rádio Imembuí. Dos 
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jornais impressos locais, A Razão, é o único que a TV Santa Maria faz a assinatura, a busca 

por informações no Jornal O Diário de Santa Maria se faz pela Internet. Outra fonte de 

pesquisa para possíveis pautas é o site da prefeitura.  

Na programação da semana do Telejornal SM Agora, as terças-feiras são dias que 

exige da produção e do repórter mais entrevistas e notas, já que neste dia da semana não há 

um quadro especifico.  Neste segundo momento de observação notou-se que não há nada 

programado. Não há reunião de pauta. Fato confirmado pela produtora do programa, Gabriela. 

“Não tem nada engessado”, confessa.  

Cinegrafista e repórter participam com sugestões de pautas, entretanto a função é 

desempenhada em sua totalidade pela produtora Gabriela. Os contatos com entrevistados são 

feitos no início da manhã, assim que se define a pauta do dia. Como em quatro dos cinco dias 

de programa há quadros inseridos no telejornal, como o UAC na TV, apresentado todas as 

segundas-feiras, ficam definidas as entrevistas com antecedência. Neste caso, o contato é feito 

no dia para saber o nome do representante e o assunto a ser discutido. 

Nesta terça-feira surgiu a necessidade de gravar imagens de contêineres novos que 

foram trocados nas ruas da cidade. Como somente ruas especificas receberam o novo coletor 

de lixo, e o tempo para a coleta de imagens é reduzida, Gabriela pediu agilidade ao 

cinegrafista, as imagens seriam exibidas no telejornal. Esta proposta fez perceber a 

dificuldade da questão técnica, e de recursos humanos. Não há um transporte, um veículo 

oficial da TV que dê condições do serviço com qualidade, já que televisão é feito de imagens.  

Para que a pauta seguisse foi preciso que o assistente técnico Paulo de tal levasse, de moto, o 

cinegrafista, em pelo menos duas ruas em busca das imagens. Este fator prejudica de forma 

substancial o desempenho dos profissionais e o resultado final das apresentações dos 

programas do canal comunitário.  

 

30 de março – quarta-feira 

Seguindo o cronograma, neste dia, uma quarta-feira, o quadro inserido no telejornal é 

o Ministério Público ao seu alcance. Representantes do serviço público prestam informações 

para os telespectadores. O 3º promotor de Justiça da Promotoria de Justiça Cível de Santa 

Maria, Gustavo Ramos Vianna foi o convidado do dia. 

Apesar do Esporte ter um quadro separado no telejornal, sempre no terceiro bloco,  

neste dia, o repórter Daniel Isaia fez uma passagem*, no segundo bloco, para informar sobre 

os jogos dos dois clubes santa-marienses, que jogavam neste dia, Inter de Santa Maria e 
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Riograndense, o primeiro disputava o Campeonato Gaúcho pela primeira divisão, o segundo 

jogava pela classificação, na Série B do Campeonato Gaúcho.  

Em média, a duração de cada bloco é de 3 a 4 minutos, este tempo varia de acordo 

com o entrevistado, ou o assunto. Como o canal não obedece a um sistema rígido de tempo, a 

autonomia de ultrapassar, sempre que necessário, o horário de finalização do programa. 

A previsão do tempo quase sempre é exibida no terceiro bloco, porém pode ser 

alterado sem causar transtornos aos editores. Na sequencia, o quadro variedades com a 

indicação de filmes e livros, neste dia a sugestão foi a peça “Primeiro as damas”, apresentada 

no Theatro Treze de Maio. Outro assunto a seguir foi o Educa Trânsito, projeto da secretaria 

de Educação que objetiva a divulgação, através dos próprios alunos, a consciência e educação 

nas ruas de Santa Maria, foi exibido um VT após a nota sobre o assunto. O período para 

pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e o aumento na 

carga horária de aulas práticas de direção foram assuntos do script da quarta-feira 30 de março 

de 2011. 

 

07 de abril – quinta-feira 

Gabriela cumpre a função de produtora. Ela fica verificando os retornos, horários e 

sugestões de pautas. Neste dia, a produtora cobrou do cinegrafista rapidez na captura das 

imagens dos contêineres.  

A partir de uma analise entre os objetivos de TV comunitária com o que a TV 

desenvolve ficam algumas questões: apesar do acesso ser bem fácil, a população não 

reconhece esse veiculo com fonte de expressão. Há, sim, uma preocupação, velada, com a 

manutenção da TV, o que não se pode considerar como negativo.  

Apesar de ter como base a analise de um programa, outros foram observados com a 

intenção de perceber esta denominação. É importante registrar os programas são 

diferenciados, quase na sua totalidade abordando acontecimentos reais a fim de discutir o 

assunto com especialistas. Um programa que serve como modelo, é o Análise SM, exibido 

todas as segundas-feiras, das 22h às 23 h, ao vivo. 

Durante as observações percebeu-se que o Canal 19 apesar de ser um canal 

comunitário os telespectadores não o compreende como tal.  Para comprovar determinada 

percepção seria necessário um estudo aprofundado com entrevistas, pesquisas de opinião com 

os telespectadores da TV, a fim de historiar sobre este fato.  

 

15 de abril – sexta-feira 
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A movimentação começou logo cedo na quinta-feira, 15 de abril, a razão para esta 

inquietação foi um pronunciamento do prefeito Cesar Shirmer em um evento restrito a 

clientes e parceiros do Banco Bradesco, em Santa Maria. Um dos diretores executivos do 

banco é o santa-mariense José Alcides Munhoz, também destacado no vídeo gravado pelo 

canal comunitário.  Airton Amaral chegou bem cedo à redação da TV, ele mesmo editou a 

matéria que iria ao ar, no telejornal. 

O prefeito havia chegado do Rio de Janeiro, o motivo da viagem era a oficialização da 

vinda da indústria alemã de blindados para a cidade, a KWM. O entusiasmo do chefe do 

executivo era tão grande que no decorrer do encontro falou da necessidade de ampliar o 

espaço no Distrito Industrial da cidade, isso porque outras empresas como a coreana Sansung 

estariam interessadas em se instalarem na cidade coração do Rio Grande. Para isso, pesquisas 

para determinar as condições de alojamento estariam em andamento. 

  

18 de abril – segunda-feira 

A União das Associações Comunitárias (UAC) possui um espaço semanal no 

telejornal SMAgora. Todas as segundas-feiras um representante de uma Associação 

Comunitária de um bairro de Santa Maria fala sobre as atividades daquela Entidade. Neste 18 

de abril, o convidado foi Rodrigo dos Santos, presidente da UAC Santa Maria. Ele falou sobre 

o trabalho desenvolvido e de problemas que a Entidade estaria passando. Divergências de 

ideias e falta de união seriam as dificuldades encontradas pela diretoria da associação. 

A exposição de carros antigos de Santa Maria, em Silveira Martins, foi um dos 

assuntos destacados na edição desta segunda-feira, as imagens teriam sido feitas para um 

programa de turismo do canal, entretanto aproveitou-se para gravar uma nota coberta. O 

repórter Daniel Isaia foi até a Câmara de Vereadores do município, local do lançamento da 

Agência de Desenvolvimento de Santa Maria para uma reportagem. A notícia foi ao ar no 

terceiro bloco do jornal diário. Na sequencia, a nota sobre a ordem de serviço para o início das 

obras na Vila Belga, autorizada no final de semana.  

A Lei Antifumo entrou em vigor no dia 18 de abril, para falar sobre esta nova 

legislação que proíbe o uso de cigarros em locais fechados e cobertos, foi chamado o 

presidente da Associação de Hotéis, Restaurantes e Agências de Viagens (Ahturr), João 

Provensi. Uma enquete foi gravada para verificar a posição dos santa-marienses em relação a 

esta lei. A edição da segunda-feira se encerrou com o convite do apresentador para assistirem 

ao programa Análise SM, exibido, às segundas-feiras, ao vivo pelo Canal 19. Os contatos por 
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MSN, Twitter e email são destacados ao fim do programa como forma de contato dos 

telespectadores. 

 

27 de abril – Terça-feira 

A notícia mais importante da terça-feira, 27 de abril, foi as peças publicitárias 

elaborados por alunos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) para a Feira do Livro 

da cidade. Porém, o jornal comunitário iniciou como previsto na programação, com o bloco 

Ministério Público ao seu alcance, neste dia representado por Maurício Trevisan – 7º 

Promotor de Justiça Criminal de Santa Maria.  

No segundo e terceiro bloco do jornal as informações foram sobre o esporte e a 

previsão do tempo. No quarto tempo, a campanha publicitária da Feira do Livro foi o assunto. 

Como em anos anteriores houve manifestação, desta vez foi nas redes sociais. A peça 

publicitária criada por alunos da UFSM causou discussão no Twitter e pautou os programas 

locais. No Canal 19, usaram print screen das páginas da rede social e imagens da Feira do 

Livro, na nota coberta.    

As notas “coberta e pelada” (jargão do vocabulário jornalístico para notícias com e 

sem imagem) acompanharam a sequencia do telejornal. Somente no último bloco houve 

diferença devido à previsão de uma entrevista com o delegado Antonio Firmino de Freitas 

Neto. Ele fez um balanço das ocorrências dos últimos dias. 

 

5  ANÁLISE DO OBJETO DE ESTUDO 

Diante das observações realizadas, o telejornal, mote da programação e programa 

principal, institui o funcionamento do Canal 19, já que é formatado, produzido e apresentado 

nas instalações da TV Santa Maria.  

Com a reconhecida autonomia de uma rede de comunicação como a Globo, um canal 

comunitário recém constituído precisa além de tempo, organização, sensibilidade e estudo 

para perceber o que, e como a comunidade a ser atingida pode ser conquistada. O perfil de um 

canal alternativo é totalmente o inverso (ou deveria ser) de um estatal. De certa forma, a 

“opção” de assistir uma empresa de comunicação pode ser considerada cultural, ter uma única 

preferência de informação televisiva. Não é pretensão deste trabalho, pôr em discussão o fator 

da monopolização ou não de uma rede de comunicação, entretanto usou-se o exemplo, acima 

citado, para esclarecer a dificuldade inicial da concorrência que o Canal 19, a nível nacional, 

enfrenta. Outra disputa presentemente local com diferentes vias de informação é encarada, 

tudo previsível na área em que se classifica o canal 19. 
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No decorrer da pesquisa, durante a fase de instalação da TV, foram colhidas 

percepções acerca de inclusão do canal. As exibições começaram em fase experimental, em 

agosto de 2009. A previsão para o início das produções e veiculação de programas ao vivo se 

daria em três meses, porém em janeiro de 2010 o canal ainda operava de forma experimental. 

Nos registros sobre a TV, no site da Prefeitura de Santa Maria 

(http://www.santamaria.rs.gov.br/) datado em 13 de janeiro de 2010, encontrou-se a notícia 

sobre uma reunião entre a Diretoria da Associação TV Santa Maria e o prefeito municipal, 

Cezar Shirmer. O texto publicado informava que o prefeito teria agendada uma viagem à 

Brasília, tal encontro além de comunicar sobre os objetivos do novo canal tinha o intuito de 

solicitar, ao então chefe do executivo, a possível intervenção, junto ao Ministério das 

Comunicações, no sentido da liberação da Anatel para iniciar oficialmente as transmissões de 

programas voltados à comunidade. 

Disponibilizada a programação pelo site: http://santamaria.tv.br/, o canal 19 inova 

oferecendo esta alternativa para a população santa-mariense e mundial, uma ferramenta atual 

e de fundamental importância, considerando o acesso e a relação de comunicação que a 

Internet pode alcançar. Estar na rede mundial de computadores, sem dúvida, é um diferencial, 

e proporciona àqueles que não têm acesso ao Serviço de TV por assinatura como a NET, 

(meio pelo qual a TV comunitária possui um canal para suas transmissões) a oportunidade de 

assistir aos programas exibidos pelo canal comunitário. No estudo não se tem a pretensão de 

tratar questões relacionadas aos telespectadores, como a NET não disponibiliza números de 

audiência, por canal (somente uma expectativa de acordo com contratos firmados com a 

empresa) optou-se por não registrar esta informação. 

A programação é transmitida 24 horas por dia, com exibições ao vivo, reprises, 

documentários, desenhos, filmes selecionados, quase em sua totalidade antigos. Os filmes são 

de propriedade de um morador do Bairro Camobi, o colecionador foi até as instalações da TV 

Santa Maria e ofereceu as películas que são exibidas em horários diferenciados, quase sempre 

após os programas produzidos para a TV. 

A escolha é inserida diariamente no quadro do canal comunitário. Paulo César do 

Amaral é o responsável por esta atividade. Todas as manhãs a sua função é organizar os 

programas, nos horários correspondentes com a programação diária. A definição de cada 

horário segue os contratos e reprises. Um contrato de apoio institucional oferece um horário 

para apresentação de programa inédito e mais duas ou três reprises, em dias diferentes da 

semana. Assim é definida a programação diária da TV. 
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Pode-se concluir a partir das observações descritas nos relatórios das rotinas 

produtivas, que muitas edições do telejornal são ajustadas conforme as ferramentas que o 

Canal dispõe. No dia 27 de abril, a notícia com maior destaque não teve imagens, nem 

entrevista com os envolvidos no tema. A falta de condições técnicas foi fator preponderante 

para o resultado final do programa, apesar de o assunto ser recorrente (todos os anos há uma 

polêmica envolvendo a Feira do Livro de Santa Maria). Não há um transporte da TV para que 

o cinegrafista e o repórter vão a busca das fontes. 

É evidente a volatilidade de programas produzidos e disponíveis no cronograma 

televisivo do canal comunitário. Dos inseridos na data de sua inauguração, o telejornal 

SMAgora é o único que permanece sem alteração de dias e horários de exibição.  Em outubro 

de 2011 eram aproximadamente 10 programas desenvolvidos especialmente para o canal 

comunitário. Todos produzidos na cidade e para a cidade. Esta informação foi passada à 

pesquisadora em entrevista realizada com a contadora Deise Dalla Corte.  

De acordo com o que prevê a legislação das TVs Comunitárias é proibido o uso de 

propaganda, é ilegal o pagamento pelo espaço em uma tevê comunitária. O que pode ser 

veiculado são videotapes (VTs) institucionais, os quais são reestruturados para o bem da 

comunidade. Entre agosto e setembro de 2011 algumas reformulações foram adotadas, 

respeitando a legislação das TVs Comunitárias. Encontros com representantes de veículos 

comunitários em Santa Maria e Brasília foram responsáveis pelas reestruturações. A partir de 

entrevistas realizadas com funcionários da SM Produtora teve-se acesso a estas informações. 

A entrevistada Gabriela Fogliarini conta que a ideia é excluir os intervalos, desta forma, a TV 

se adéqua a Lei.   

O projeto presume programas (chamados de programetes) de 3 a 5 minutos com 

instruções, serviços, dicas de como usar, por exemplo, material de construção, para que não 

tenha desperdício. Uma loja de material de construção “assinaria” este informativo, levando 

assim à comunidade uma prestação de serviço aliada a um apoio comercial da loja. A 

gravação seria no espaço físico da empresa, com os próprios funcionários, contribuindo para a 

veracidade total do que esta sendo veiculado, um exemplo da forma de apresentação com 

apoio cultural. Preservando e cumprindo a função de uma televisão comunitária no intuito de 

informar, orientar, educar, proporcionar conhecimento.   

Outra estratégia são os projetos com intenção de conscientização da comunidade. Em 

outubro de 2011 havia uma campanha de trânsito em pleno funcionamento. Alguns 

apoiadores como a prefeitura municipal de Santa Maria, através da Secretaria de Mobilidade 

Urbana, e dos cursos de condutores como a CFC Via Centro (Centro de Formação de 



39 
 

Condutores Via Centro) assinavam a iniciativa, portanto investiram na campanha. Dentro do 

programa, com duração inferior a cinco minutos, eram transmitidas informações relativas à 

melhor locomoção de pedestres e motoristas, estimulando a mudança de comportamento em 

detrimento da facilidade de movimentação dos cidadãos santa-mariense. 

A campanha de incentivo a atividade física é outra ação desenvolvida pela TV Santa 

Maria para conseguir, com amparo legal, condições financeiras para se sustentar. Uma 

parceria com a Academia de ginástica deu origem a um programa igualmente de dicas de 

atividades, de informação de uma vida saudável, com alertas de doenças que podem se 

desenvolver se a pessoa não se exercitar. Sempre com apoio institucional. 

Ainda conforme Fogliarini, estas formas de atuação fazem parte do resultado do 

envolvimento do diretor do Canal 19, Airton Amaral Leal e do sócio da SM Produtora Mauro 

Castanho. Os dois participaram de seminários e encontros de associações que estudam e 

discutem assuntos relacionados à televisão comunitária. Um dos encontros foi promovido em 

Santa Maria, e outro em Brasília (DF) com representantes de televisões comunitárias de todo 

território nacional. A partir destes estudos, os diretores desenvolvem projetos para que o 

primeiro canal de televisão comunitário de Santa Maria se adapte as condições de atuação 

legais. Outro fator, que está diretamente ligado, é evitar que a TV comunitária de Santa Maria 

seja alvo de ações judiciais, agindo desta forma, dentro das regras e legislação o canal 19 

cumpre a função e o objetivo que é passar informação local a serviço da comunidade.  

Um fato registrado se refere à variação observada no quadro de recursos humanos. Na 

função de diretor comercial, profissional responsável pela busca de apoio institucional foram 

quatro em um ano. Nelson Ramão, Ronaldo Schmith, Sérgio e, atualmente, quem faz a busca 

por apoios é o diretor da TV, Airton Amaral Leal. 

 Em relação aos repórteres e cinegrafista o número cresce, chega a 5, no mesmo 

período. Alguns destes profissionais trabalharam para desenvolver experiência. Em 2009 

eram dois cinegrafistas, entretanto este quadro não permaneceu por mais do que seis meses. 

Outros técnicos chegaram a filmar nos estúdios, contratados pelos produtores dos programas. 

Contudo, não se fixaram por muito tempo. 

A rotatividade de profissionais, ou a falta deles influencia diretamente no resultado 

final dos programas. Compreende-se, porém que para obter condições ideais na busca de 

informação é necessário investimento. No caso da TV Santa Maria, o investimento seria em 

pessoal, com remuneração de acordo com a função. Deve se considerar que equipamentos não 

compartilham de tal deficiência. Foram avaliados como ponto primordial para o desempenho 
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funcional da TV. Iluminação, câmeras, microfones, assim como material para montagem de 

estúdios específicos de programas gravados no local são conferidos com cuidado diariamente.     

 Sobre o quadro de funcionários é importante destacar a grande a rotatividade de 

pessoal, desde a área comercial até repórteres. Registrado como queixa comum entre os 

entrevistados, o rodízio de profissionais se deve a falta de reconhecimento financeiro.  

Foi confirmada, por dois entrevistados, a participação efetiva da Comissão de Ética da 

TV Santa Maria. Reuniões mensais, sempre na segunda terça-feira do mês, no Restaurante 

Augusto, servem para os diretores – Airton Amaral, André Trevisan e Mauro Castanho 

prestarem contas aos gestores de todos os projetos e programas. Todas as mudanças e 

alterações devem ser avaliadas e aprovadas pela Comissão de Ética.  

 

6 CONCLUSÕES  

A TV Comunitária, instalada efetivamente em 2010 em Santa Maria, possuí várias 

considerações a serem discutidas, conforme o que se verificou no estudo. Entretanto, 

analisamos, inicialmente, que o reconhecimento da comunidade pelo Canal 19 necessita de 

tempo para se credibilizar. Um ano no ar é pouco para que a TV Santa Maria se torne 

reconhecida, considerando suas concorrências. A fase é de adaptação tanto de estrutura, 

condições técnicas, de programas, de saber o que a comunidade quer ver, de testar alternativas 

que venham de encontro aos objetivos de um meio comunitário, quanto da aceitação da 

comunidade através dos telespectadores para com o novo canal, o qual oferece a possibilidade 

de programas somente locais. Desta forma se apresenta de maneira totalmente contrária ao 

que o público está acostumado a assistir. Estrutura, fontes conhecidas, eventos dos quais seus 

pares podem estar envolvidos, ou mesmo a possibilidade de o próprio telespectador aparecer 

na TV podem (porém ainda não é) ser fator importante para a escolha do canal.  

Diante dos programas observados, todos são identificados como comunitários, já que 

se projeta especificamente para a comunidade local, entretanto percebeu-se grande oscilação 

na grade. Alguns programas tiveram menos de um mês no ar, como não foram foco de 

pesquisa apenas divulgo para conhecimento.  

Em relação ao telejornal SMAgora  foi possível inferir que as condições técnicas são 

fundamentais e exercem grande influencia na produção, elaboração e conclusão do programa. 

Alguns projetos e ideias da equipe (produção, repórter e cinegrafista) são descartados já nas 

propostas de cases, caracterizando-se com inviáveis. Este é um critério para a seleção de 

pautas para o programa.  
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Dar à comunidade a oportunidade de participar de discussões sobre assuntos 

inteiramente locais é uma forma de investir, entre outros objetivos, no caráter educativo-

cultural ao qual a TV Santa Maria deve se engajar, por se classificar como comunitário insere 

o fator de prestação serviço, principalmente, educacional aos telespectadores. Partindo destas 

considerações e das interpretações concluídas a partir das análises do programa jornalístico, 

foco de análise, é possível concluir que o Canal 19 cumpre o objetivo de apresentar 

programas sempre direcionados à comunidade.  

Através do estudo, algumas condições essenciais e necessárias foram anotadas. Entre 

elas, a atuação mais assídua por parte do editor do programa traria mais segurança e 

consequentemente maior eficácia no resultado final. A limitação de investimento com 

recursos humanos é a segunda observação importante a destacar. Apenas um cinegrafista para 

realizar todas as filmagens que envolvem os programas da TV Santa Maria desenvolve um 

desgaste muito grande, podendo inclusive comprometer o resultado final.  

Das coberturas que o Canal 19 fez seguramente a Feisma 2010 foi uma ousadia. Com 

três meses de exibição diária a TV Santa Maria firma o compromisso de cobrir a Multifeira. 

Toda a estrutura da TV foi transferida para o Centro Desportivo Municipal (CDM). A 

exibição, em tempo real, das atividades foi um desafio, destacado pelo diretor da TV Santa 

Maria e da produtora Gabriela Fogliarini. Em 2011 novamente se fez a programação direto do 

CDM, porém este ano a equipe precisou se dividir entre o local da Feira e o estúdio. Feira do 

Livro, Santa Maria Vídeo Cinema, Tertúlia Musical Nativista e Feisma são os destaques de 

cobertura da TV Santa Maria, durante o primeiro ano. 

Considerando Santa Maria como cidade polo de educação, a instalação de um canal 

comunitário, alternativo e que enfoca situações locais, na totalidade da programação, em 

tempo integral o Canal Comunitário traz à população uma nova forma de comunicação. As 

propostas novas exigem tempo de adaptação, de conhecimento e reconhecimento do que se 

está propondo. Neste caso, questões políticas e internas envolveram (e continuaram 

norteando) os programas da TV Santa Maria.    

Por fim, pode-se concluir a partir das técnicas, anotações, observações, entrevistas, 

pesquisas realizadas durante a pesquisa que o sentido de comunidade é confirmado na 

programação do Canal 19. Levando em conta o significado da palavra Comunitário e o poder 

de democratização que a TV Santa Maria possui, aumenta a influência e a possibilidade da 

comunidade local se abastecer de informações que as interessam diretamente, quando discute 

a segurança pública, por exemplo. 
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Além de possibilitar esta oportunidade discute questões vividas diariamente na cidade, 

no bairro ou na rua do telespectador oferece a oportunidade de sanar dúvidas, dá voz à 

comunidade, disponibiliza meios informatizados e tradicionais para contato. O telespectador 

da TV Santa Maria pode ver o seu nome, a sua opinião em discussão. Questões suficientes 

para construir, decidir e defender seus próprios conceitos.  Entretanto alguns objetivos, pelo 

menos por enquanto, não podem ser alcançados devido à falta de condições técnicas, já 

mencionadas durante o estudo. 

Este trabalho se torna importante pela exposição e conhecimento de dados, desde 

como foi que surgiu a ideia de um canal comunitário em Santa Maria até sua instalação, 

primeiras atividades, exibições, dificuldades, e uma avaliação do primeiro ano no ar. Dados 

que responderam aos interesses da pesquisadora. As reflexões levaram a percepção da 

necessidade de alterar pontos importantes para o bom funcionamento do Canal Comunitário, 

entretanto, adaptações tanto internas quanto de seu objeto principal, a comunidade, serão 

possíveis somente depois que a televisão comunitária em Santa Maria se posicionar como um 

canal fundamental para a sociedade local.  

Por fim, destaca-se a importância de um canal de televisão comunitária para uma 

cidade, um meio de comunicação que fala de si, coloca em pauta assuntos locais, que mostra, 

dá voz, discute e, principalmente, oferece aos seus telespectadores ferramentas para que a 

comunidade se expresse.  Além de sistematizar todo o processo de implantação e adaptação 

do Canal 19, no seu primeiro ano no ar, o estudo buscou esclarecer através das observações 

como funciona realmente uma televisão comunitária. Além de se tornar referência para outras 

pesquisas relacionadas à comunicação comunitária. 
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8 ANEXO  
 
A.  ESTATUTO SOCIAL DA TV SANTA MARIA 
 
 

 
ESTATUTO DA  

ASSOCIAÇÃO DA TV SANTA MARIA 
 

CAPÍTULO I 
Constituição, Finalidades e Objetivos. 

 
Seção I 

Constituição 
 
Art. 1°. A Associação da TV Santa Maria, organizada com a finalidade de coordenar 
as ações do Canal Comunitário da TV a Cabo em Santa Maria, fundada em 24 de 
março de 2009, com sede e foro no município de Santa Maria/RS, sito à Rua Olavo 
Bilac, 782, Bairro Centro, CEP 97015-440, congrega e representa entidades não 
governamentais e sem fins lucrativos, com o objetivo de utilizar o canal comunitário 
da TV a Cabo e demais modalidades de TV por Assinatura nesta cidade. Utilizará o 
nome fantasia de “TV Santa Maria”. 
 
Art. 2°. A Associação da TV Santa Maria é entidade sem fins lucrativos, tem duração 
indeterminada e personalidade jurídica e patrimônio distintos em relação aos seus 
associados, diretores e conselheiros, que não respondem subsidiária nem 
solidariamente pelas obrigações contraídas em nome da Associação. 
 

Seção II 
Finalidades e Objetivos 

 
Art. 3º. São finalidades da Associação da TV Santa Maria: 
 
I - fomentar, por todas as suas instâncias e meios, a democratização da 
comunicação comunitária; 
 
II - garantir o exercício da mais ampla democracia em todas as suas instâncias, 
assegurando liberdade de expressão aos representantes das entidades associadas; 
 
III - orientar sua ação por princípios éticos e de igualdade, participação, 
representação da pluralidade e solidariedade; 
 
IV - defender a solidariedade entre os povos, o ambiente natural, a biodiversidade e 
os recursos naturais não renováveis, os direitos humanos, as liberdades individuais 
e coletivas e a justiça social; 
 
V - assegurar o exercício do direito de expressão, de geração de informação e de 
produção cultural a todos os segmentos sociais; 
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Vl - fomentar a capacitação de cidadãos para a leitura crítica dos meios de 
comunicação, nas suas diversas modalidades, e para o debate da estética, dos 
conteúdos, da linguagem e da técnica; 
 
Vll - estimular o desenvolvimento dos serviços de TV por Assinatura pautada pelas 
noções de participação da sociedade e de preservação do interesse público; 
 
 
Art. 4°. Para a consecução das suas finalidades, a Associação da TV SANTA 
MARIA se propõe a realizar as seguintes atividades: 
 
I - desenvolver pesquisas nas áreas sociais, política, cultural e econômica; 
 
II - organizar, promover, apoiar e realizar cursos, seminários, debates e 
treinamentos, regulares ou intensivos no campo da comunicação; 
 
III - fomentar a cultura, através da viabilização de material didático, vídeos, filmes, 
revistas, jornais, folhetos e impressos, de acordo com as suas finalidades; 
 
IV - estimular a realização de obras audiovisuais, cinematográficas ou de multimídia, 
bem como programas de televisão; 
 
V - patrocinar exposições, festivais, espetáculos e atividades congêneres; 
 
VI - conceder prêmios a autores, artistas, escritores, técnicos de arte, espetáculos 
musicais e de artes cênicas ou produções e programas de televisão e rádio, obras 
de vídeo, filmes ou multimídia em atividades, concursos e festivais; 
 
VII – participar de editais de licitação para operação de outros canais e outras 
atividades correlatas com os objetivos da Associação; 
 
VIII - construir e equipar salas e outros ambientes destinados a atividades artísticas 
e culturais; 
 
IX – ser membro integrante de Associações Estaduais ou Nacionais de canais 
Comunitários; 
 
X - estabelecer parcerias e manter intercâmbio com organizações similares, 
nacionais e internacionais, celebrando convênios, contratos e termos de 
cooperação; 
 
XI - filiar-se a entidades congêneres que atuem nos planos regional, nacional ou 
internacional; 
 
XII - desenvolver formas de cooperação com entidades culturais, assistenciais, 
representativas de classe, de desenvolvimento e outras, com sede no município de 
Santa Maria; 
 
 

CAPÍTULO II 
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Quadro Associativo, Direitos e Deveres 
Seção I 

Quadro Associativo 
 
Art. 5°. Entidades sem fins lucrativos e não governamentais que manifestarem 
interesse e aceitem cumprir as finalidades, os objetivos e demais disposições deste 
Estatuto poderão integrar os quadros da Associação, mediante aprovação da 
Assembléia Geral.  
 

Parágrafo Primeiro - Acompanhando o pedido de ingresso ao quadro da 
Associação, a entidade deverá encaminhar cópia autenticada da seguinte 
documentação, devidamente registrada em cartório próprio: 

 
I - o Estatuto da Entidade; 
II - Ata de Posse da diretoria em exercício; 
III- Ato ou declaração da instância que deliberou pelo ingresso na Associação, com 
indicação do nome da pessoa que representará a entidade e de seu suplente. 
IV – Cartão do CNPJ 
 

Parágrafo Segundo - O Regimento Interno estabelecerá condições para 
a formalização da participação, como associado colaborador, de pessoas 
físicas e de pessoas jurídicas, que desejam cooperar com a consecução 
das finalidades e objetivos da Associação da TV SANTA MARIA. 
 
Parágrafo Terceiro - A Associação coordenará a estruturação da 
programação do Canal Comunitário da TV a Cabo ou de outras 
modalidades de TV por Assinatura, podendo contar com material 
proveniente de outros canais comunitários, canais via-satélite, 
fornecedores de conteúdo ou outros meios de veiculação de material 
audiovisual  
 

Parágrafo Quarto - A veiculação de programas não terá custos referentes 
à utilização do canal comunitário. Apenas haverá custos relativos à 
produção de programas,  utilização da estrutura e dos equipamentos 
geradores do sinal. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seção II 
Direitos e Deveres das Entidades Associadas 
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Art. 6°. Constituem direitos das entidades associados em dia com suas obrigações 
sociais e estatutárias: 
 
I - participar das atividades e das instâncias da Associação, nos termos do presente 
Estatuto; 
 
II - receber regularmente informações das decisões tomadas e das atividades da 
Associação; 
 
III - ter assegurado amplo direito de defesa e de recurso à Assembléia Geral sobre 
qualquer decisão; 
IV - utilizar-se dos serviços oferecidos pela Associação, na forma estabelecida pelo 
Conselho Diretor; 
 
V - propor nomes para integrar as instâncias diretivas da Associação; 
 
Vl - encaminhar propostas ao Conselho Diretor visando a adoção de medidas de 
interesse dos seus associados; 
 
Vll - retirar-se livremente da Associação, devendo formalizar sua decisão ao 
Conselho Diretor, apresentando suas razões. 
 
Art. 7°. Os associados perderão essa condição nos seguintes casos: 
 
I - por solicitação; 
II - por exclusão, decidida pelo Conselho Diretor, de acordo com o previsto no 
Capítulo V deste Estatuto, facultado o recurso à Assembléia Geral, no prazo de trinta 
dias contados da notificação dessa decisão; 
III – por pedido de licença temporária, podendo retornar quando assim o desejar; 
 
Art. 8°. A representação de cada entidade associada dar-se-á através de um 
representante, expressamente designado pela entidade. 
 

Parágrafo Primeiro - Os associados poderão substituir, a seu critério, o 
representante da entidade, devendo, para tanto, formalizar tal decisão às 
instâncias diretivas da Associação. 
 
Parágrafo Segundo - A substituição de representante de entidade 
associada que ocupar cargo na Associação, em conformidade com este 
estatuto, deverá ser formalizada às instâncias diretivas com antecedência 
mínima de 30 dias. 

 
Parágrafo Terceiro - Caso se verifique a inexistência temporária de 
representação de uma entidade que ocupar cargo na Associação, as 
funções correspondentes a este cargo serão desempenhadas por 
substituto indicado pelos membros do Conselho Diretor, até que o novo 
representante da entidade tenha condições de assumir.  
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Parágrafo Quarto – O representante de entidade associada só poderá 
votar e ser votado para os cargos previstos neste estatuto se integrar a 
Associação há pelo menos 6 (seis) meses. 

Art. 9º. Ao associado que se retirar ou for afastado da Associação, respeitado o 
disposto no presente Estatuto, não caberá qualquer tipo de reembolso ou 
indenização. 
 
Art. 10º. A condição de associado não lhe dá qualquer tipo de vantagem pecuniária, 
tais como distribuição de rendas, resultados ou quaisquer pagamentos monetários 
pela Associação. 
Art. 11º. São deveres das entidades Associadas, através de seu representante: 
 
I - respeitar e cumprir o presente Estatuto, bem como as resoluções da Assembléia 
Geral e do Conselho Diretor; 
 
II - manter em dia as obrigações definidas nas instâncias deliberativas da 
Associação; 
 
III - comparecer às Assembléias Gerais. 
 

CAPÍTULO III 
Patrimônio 

 
Art. 12º. O patrimônio da Associação será constituído: 
 
I - por contribuições espontâneas dos seus associados e pelos bens imóveis, títulos, 
valores e direitos que Ihe pertençam ou venham a pertencer; 
 
II - pelas doações e legados que Ihe forem atribuídos por seus associados ou por 
terceiros; 
 
III - pelas rendas provenientes de seus bens, atividades, promoções e eventuais 
serviços. 
 
Art. 13º. Os bens e direitos da Associação, assim como suas rendas, somente 
poderão ser utilizados para a consecução de seus objetivos, facultado o 
investimento para obtenção de rendas adicionais destinadas ao mesmo fim, sendo o 
resultado financeiro aplicado exclusivamente na realização de seus objetivos. 
 
Art. 14º. Os bens móveis que integram o patrimônio da entidade serão devidamente 
identificados, através de meio próprio, para possibilitar o controle do uso e 
conservação dos mesmos. 
 
Art. 15º. A Competência para deliberar sobre alienação, locação ou aquisição de 
bens imóveis, prestação de serviços e quaisquer direitos passíveis de celebração 
contratual é do Conselho Diretor. 
 

CAPÍTULO IV 
 

Direção, Administração e Fiscalização. 
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Art. 16º. A Associação é dirigida e administrada por um Conselho Diretor, 
fiscalizada por um Conselho Fiscal, tendo a Assembléia Geral como seu órgão 
máximo de deliberação. 
 

Parágrafo Único - Além do previsto neste Estatuto, as condições de 
organização e atuação da Associação serão detalhadas em Regimento 
Interno.  

 
Seção I 

Assembléia Geral 
 
Art. 17º. A Assembléia Geral é o órgão de deliberação máximo e soberano da 
Associação e reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por ano, no primeiro semestre e, 
extraordinariamente, sempre que o interesse social o exigir. 
 

Parágrafo Primeiro - A Assembléia Geral Ordinária será convocada pelo 
Conselho Diretor, mediante carta ou e-mail ou inserções em vídeo no 
canal comunitário dirigido aos associados, com antecedência mínima de 
cinco dias. 
 
Parágrafo Segundo -  A Assembléia Geral Extraordinária poderá ser 
convocada, com antecedência mínima de cinco dias, para apreciar e 
deliberar sobre pauta específica, por: 
a) decisão de maioria dos membros do Conselho Diretor; ou 
b) solicitação de pelo menos cinquenta por cento das entidades 
associadas; ou 
c) decisão de maioria dos membros do Conselho Fiscal. 

 
Parágrafo Terceiro - Cada entidade associada terá direito a um único 
voto, através de seu representante legal, devidamente credenciado. 
 
Parágrafo Quarto - O voto do representante credenciado pela entidade 
associada, ou do seu substituto, será individual, não sendo permitido o 
voto por procuração ou correspondência. 

 
Parágrafo Quinto - A Assembléia Geral instalar-se-á, em primeira 
convocação, com a maioria do grupo composto por representantes das 
entidades associadas e associados fundadores, e, em segunda 
convocação, 30 (trinta) minutos após, com qualquer número. As suas 
decisões serão sempre tomadas por maioria simples, exceto em relação 
aos casos de mudança parcial ou total do Estatuto, e de dissolução da 
Associação, que exigem uma maioria de 2/3 de presenças do grupo 
composto por representantes das entidades associadas e associados 
fundadores. 

 
Art. 18º. Compete à Assembléia Geral deliberar sobre: 
 
I - as alterações ao presente Estatuto; 
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II - a política geral da Associação, bem como sobre todas as questões atinentes que 
Ihe forem propostas; 
 
III - a dissolução da Associação por proposta do Conselho Diretor; 
 
IV - as demonstrações financeiras e orçamentárias anuais da Associação, a partir do 
parecer do Conselho Fiscal; 
 
V - a eleição dos membros do Conselho Diretor;  
 
VI - a indicação da mesa coordenadora de seus trabalhos. 
 
VII – destituição dos administradores. 
 
VIII – aprovação das contas. 
 
 

Seção II 
Conselho Diretor 

 
Art. 19º. O Conselho Diretor será eleito, através de chapas, pela Assembléia Geral, 
para um mandato de quatro anos, permitidas reeleições de forma livre, sendo 
constituído por 5 (cinco) membros titulares. 
 

Parágrafo Primeiro - Os membros do Conselho Diretor tomarão posse 
em reunião realizada no máximo em trinta dias após a data da 
Assembléia que o eleger. 
 
Parágrafo Segundo -  Cada gestão do Conselho Diretor terá um 
presidente, um vice-presidente, um secretário, um vice-presidente 
financeiro e um vice-presidente jurídico,  escolhidos entre os membros 
titulares. 

 
Parágrafo Terceiro - Compete ao Presidente do Conselho Diretor: 
 
I - presidir os trabalhos e as reuniões; 
II - representar publicamente a Associação, em conformidade com este 
Estatuto; 
III - Convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias; 
IV- Convocar as assembléias gerais, quando determinadas pelo Conselho 
Diretor. 

 
Parágrafo Quarto - Compete ao Secretário: 
 
I - secretariar os trabalhos nas reuniões do Conselho; 
II - lavrar as atas das reuniões, em livro próprio, que ficará à disposição 
de seus membros, na sede da Associação, facultado o fornecimento de 
cópias aos associados que solicitarem. 
 
Parágrafo Quinto - Compete ao vice-presidente Financeiro 



52 
 

 
I –  Superintender os serviços da Tesouraria; 
II – Assinar, juntamente com o Presidente, os títulos de crédito; 
III-  Solicitar quaisquer documentos relativos a atividade financeira da 
Associação; 
IV –Substituir o secretário sempre que necessário; 
 
Parágrafo Sexto – Havendo necessidade, o Presidente e o Secretário 
serão substituídos, a cada reunião, por conselheiros especialmente 
designados. 

 
Parágrafo Sétimo - O Conselho Diretor deliberará, por maioria simples, 
salvo as exceções fixadas neste estatuto. 

 
Art. 20º. Compete ao Conselho Diretor: 
 
I - definir a orientação geral e o programa anual das atividades sociais e analisar e 
deliberar sobre o orçamento anual da Associação, sempre em conformidade com 
este Estatuto; 
 
II - convocar Assembleia Geral, ordinária e extraordinária; 
 
III - propor à Assembleia Geral a alteração do Estatuto Social; 
 
IV - propor à Assembleia Geral a dissolução ou liquidação da Associação; 
 
V - elaborar e modificar o Regimento Interno da Associação, ad referendum da 
Assembleia Geral; 
 
VI - autorizar a aquisição, oneração e alienação de bens imóveis da entidade; 
 
VII - deliberar sobre a exclusão de qualquer associada do quadro da entidade; 
 
VIII - nomear e fixar o número de membros do Conselho de Programação e Ética, 
assim como estabelecer suas atribuições e também destituir seus membros. 
 
 
Art. 21º. Compete também ao Conselho Diretor a prática de todos os atos 
necessários à realização do objetivo social, sempre por voto favorável da maioria de 
seus membros, especialmente para: 
 
I - exercer e executar os atos necessários à gestão e administração da Associação, 
de acordo com a política fixada pelas suas instâncias deliberativas; 
 
II - deliberar sobre contribuições extraordinárias e especiais dos associados, bem 
como sobre aceitação de doações; 
 
III - elaborar o orçamento anual e os planos de trabalho da Associação; 
 
IV - definir o plano de aplicação dos recursos orçamentários anuais;  
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V - elaborar o relatório anual das atividades e as demonstrações da Associação; 
 
Vl - deliberar sobre a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, a 
contratação de empréstimos ou de serviços em nome da Associação e a assinatura 
de convênios; 
 
Vll - contratar e demitir os funcionários necessários ao desenvolvimento das 
atividades da Associação, fixando os seus vencimentos; 
 
VIIl - elaborar os  veículos informativos da Associação; 
 
IX - deliberar sobre os fatos não previstos neste Estatuto, ad referendum da 
Assembléia Geral; 
 
X - deliberar sobre a criação de Comissões e Grupos de Trabalho e Estudos para 
atendimento das necessidades de implementação da política e do orçamento geral 
da Associação; 
 
Xl - cumprir e fazer cumprir este Estatuto, o Regimento Interno e todas as resoluções 
das diversas instâncias da Associação; 
 
Xll - apresentar ao Conselho Fiscal o balanço anual da entidade; 
 
XIII - elaborar, anualmente, previsão orçamentária para o exercício seguinte, e 
submetê-la ao Conselho Fiscal, que elaborará parecer para envio à Assembléia 
Geral Ordinária; 
 
XIV – Os associados fundadores são isentos de eventuais contribuições financeiras 
que venham a ser criadas após a fundação da Associação; 
 

Parágrafo Primeiro - O Plano Orçamentário deverá conter a previsão das 
receitas e despesas para o período e orientações gerais a serem 
seguidas pelo Conselho Diretor. 
 
Parágrafo Segundo - As dotações orçamentárias que se apresentarem 
insuficientes para o atendimento das despesas, poderão ser ajustadas ao 
fluxo de gastos, mediante a abertura de créditos adicionais, solicitados 
pelo Conselho Diretor, classificando-se em: 
I - suplementares, os destinados a reforçar dotações alocadas no Plano 
Orçamentário Anual; 
II - especiais, os destinados a incluir dotações no Orçamento, a fim de 
fazer face às despesas para as quais não se tenha consignado previsão 
específica. 
 
Parágrafo Terceiro - A representação junto às instituições bancárias, nas 
quais a Associação seja correntista, ficará a cargo do Presidente do 
Conselho Diretor e do vice-presidente Financeiro, assinando 
conjuntamente todos os documentos fiscais e de crédito. 
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Art. 22º. O Conselho Diretor reunir-se-á, ordinariamente a cada trimestre e, 
extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente. 

Parágrafo Único - As reuniões do Conselho Diretor poderão instalar-se 
com pelo menos a presença da metade mais um dos seus membros e 
suas deliberações serão tomadas por maioria simples de votos dos 
presentes. 

 
Art. 23º. Compete ao Presidente representar a Associação em juízo ou fora dele, 
ativa e passivamente, com todos os poderes necessários em direito admitidos, 
inclusive o de constituir procurador para realizar os objetivos da Associação ou 
defender os seus interesses. 
 

Parágrafo Único - Em caso de necessidade, o Presidente poderá 
constituir procurador, dentre os membros do Conselho Diretor. 

 
Seção IV 

Conselho Fiscal 
 

Art. 24º. O Conselho Fiscal será composto por três membros efetivos, a serem 
eleitos pela Assembléia Geral para mandato igual e coincidente com o do Conselho 
Diretor. 
 

Parágrafo Único - Fica vedada a participação, no Conselho Fiscal, de 
membros de entidades que integram o Conselho Diretor. 

 
Art. 25º. Compete ao Conselho Fiscal; 
 
I - emitir parecer sobre o Plano Orçamentário Anual e sobre os Balanços Financeiro 
e Patrimonial apresentados pelo Conselho Diretor, que levará à aprovação da 
Assembléia Geral Ordinária, convocada para esse fim, nos termos deste Estatuto. 
 
II - emitir parecer sobre os balanços e a regularidade da escrituração contábil. 
 
Art. 26º. O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, a cada três meses, para o 
desempenho de suas funções, e extraordinariamente, quantas vezes se fizerem 
necessárias. 
 
Art. 27º. Todas as deliberações do Conselho Fiscal, assim como os seus pareceres, 
deverão constar em ata, em livro ou arquivo especial. 
 
Art. 28º. A cada reunião do Conselho Fiscal serão escolhidos, dentre os presentes, 
um Presidente e um Secretário. 
 

Parágrafo Primeiro - O Conselho Fiscal instalar-se-á no dia, hora e local 
para o qual foi convocado pelo Presidente, por e-mail, ofício ou por 
telefone, com antecedência mínima de sete dias da data fixada para a 
reunião. 
Parágrafo Segundo - O Conselho Fiscal reunir-se-á, também, por 
iniciativa de, pelo menos, dois de seus membros efetivos, dando 
conhecimento com antecedência mínima de sete dias da data da reunião. 



55 
 

 
CAPÍTULO V 

Infrações e Penalidades 
 
Art. 29º. Os associados que cometerem infrações a este Estatuto, que serão 
tipificadas no Regimento Interno, estarão sujeitos às seguintes penalidades: 
 
I - advertência; 
II - suspensão; 
III - eliminação do quadro social. 
 

Parágrafo Primeiro - As penalidades previstas neste artigo serão 
aplicáveis:  
 
a) as previstas nos incisos I, II e IV, às entidades associadas ou aos seus 
representantes; 
b) a prevista no inciso lIl, exclusivamente aos representantes das 
entidades associadas; 
c) a prevista no inciso IV, exclusivamente às entidades associadas. 
 
Parágrafo Segundo - O representante credenciado pela Entidade 
associada que não comparecer à sua respectiva instância, por três 
reuniões alternadas, sem justificativa plausível, terá seu credenciamento 
cancelado, cabendo à entidade associada, substituí-lo. 
 
Parágrafo Terceiro - Caso a entidade não proceda à substituição do 
representante descredenciado e se faça ausente nas três reuniões 
ordinárias seguintes ao descredenciamento, perderá o mandato. 

 
Art. 30º. O Conselho Diretor é o órgão competente para a aplicação das penalidades 
aqui previstas, garantindo ao associado o direito de defesa. 
 

Parágrafo Primeiro - Caso o associado não se conforme com a decisão, 
poderá recorrer, com efeito suspensivo, à Assembléia Geral da entidade. 
 
Parágrafo Segundo - As notificações de punições deverão ser feitas por 
escrito, com aceite do notificado. 

 
Parágrafo Terceiro - O Conselho Diretor deverá pronunciar-se dentro de 
30 (trinta) dias a partir da data do recebimento do recurso, podendo 
formular consultas aos associados. 

 
CAPÍTULO Vl 

Exercício Social e Dissolução da Associação 
 
Art. 31º. O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando será 
levantado o balanço patrimonial da Associação. 
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Art. 32º. Dissolvendo-se a Associação, os seus bens serão destinados à entidade 
congênere, por decisão da Assembléia Geral, onde envolva o voto favorável da 
maioria simples, convocada especialmente para esta finalidade.  
 

CAPÍTULO Vll 
Disposições Finais e Transitórias 

 
Art. 33º. O primeiro Conselho Diretor e o Conselho Fiscal, composto exclusivamente 
de associados fundadores, eleitos por ocasião da Assembléia de fundação da 
Associação da TV SANTA MARIA, terão mandato até 01 de Janeiro de 2013, a partir 
de quando serão válidas as regras estatutárias destinadas à eleição dos integrantes 
destas instâncias diretivas. 
 
Art. 34º. Denominam-se associados fundadores os integrantes pessoas físicas de 
reconhecida idoneidade e representatividade na comunidade local, que no ato de 
fundação desta Associação adquirem a condição de membros ad infinitum, podendo 
sua vaga ser preenchida por outra pessoa física por decisão da Assembléia Geral, 
somente após seu falecimento. Os associados fundadores possuem os mesmos 
direitos que as entidades associadas, podendo ocupar quaisquer cargos 
administrativos, votar, e serem votados.  
 
Art 35º.  A Associação ora fundada se compromete a cumprir os requisitos previstos 
da Lei Federal n.8.977/95. 
 
Art. 36º. Este Estatuto entra em vigor imediatamente após a sua aprovação pela 
Assembléia Geral, realizada em 24 de março de 2009. 
 

Santa Maria 24 de março de 2009 
     
 
Presidente(CPF 065034540/15)_______________________________ 
  
 
Vice-presidente(CPF 055031400/87)___________________________  
 
 
Secretário(CPF 166646550/04)_______________________________ 
Vice-presidente Financeiro(CPF 090240340/00)___________________________ 
  
Vice-presidente Jurídico(CPF 883363360/87)  ____________________________ 

Anexo 01 
Integrantes do Conselho Diretor da Associação da TV Santa Maria, eleitos 

por ocasião da primeira Assembléia Geral, realizada no dia 23 de março de 2009, às 
14 horas, na sala de reuniões da CDL de Santa Maria. Todos os subscreventes são 
considerados associados fundadores da Entidade. 
 

I - Conselho Diretor (Fundador) 
1. Presidente: Adalberto Constantino Meller, brasileiro, casado, 

farmacêutico/bioquímico, morador da fazenda Pitangueiras, distrito 
de Boca do Monte, Santa Maria-RS. 
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2. Vice-presidente: Luiz Gonzaga Binato de Almeida, brasileiro, 
divorciado, arquiteto, morador da rua Floriano Peixoto, 1139, apto 
123, CEP 97015371, Santa Maria-RS. 

3. Secretário: Jorge Castegnaro, brasileiro, solteiro, nascido em 
15/04/1953, professor, morador da rua José Crivellaro, 215, apto 301, 
CEP 97095330,   Santa Maria-RS. 

4. Vice-presidente Financeiro: Tarcísio Anacleto Moro, brasileiro, casado, 
professor universitário aposentado, residente à rua Tuiuti, 767, apto 
403, Santa Maria-RS. 

5. Vice-presidente Jurídico: Ricardo Munarski Jobim, brasileiro, casado, 
advogado, residente e domiciliado, à rua César Trevisan, 3333, casa 
6, Condomínio Morada do Lago, CEP 97065060, Santa Maria-RS.  

 
II - Conselho Fiscal 

 
1. Paulo Ceccim 
2. Afonso Amaral 
3. Pe. Francisco Bianchin 

 
III - Conselho de Programação e de Ética 
 
1. Adalberto Meller 
2. Afonso Amaral 
3. Ceura Fernandes da Silveira 
4. Gaspar B. Miotto 
5. Jorge Castegnaro 
6. Humberto G. Zanatta 
7. Luiz Gonzaga Binato de Almeida 
8. Nicola Chiarelli Garofallo 
9. Pe. Francisco Bianchin  
10. Paulo Ceccim 
11. Ricardo Jobim 
12. Tarcisio Moro 

 

Lista de Presença 
 
 
 
 

Adalbert Meller(CPF 065034540/15)______________________________ 
 
Afonso Amaral(CPF 464898510/91)__________________________________ 
 
Ceura Fernandes da Silveira(CPF 196858660/15)______________________ 
 
Gaspar B. Miotto(CPF 182420650/04)________________________________ 
 
Jorge Castegnaro(CPF 166646550/04)_______________________________ 
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Humberto G. Zanatta(CPF 16971280091)_____________________________ 
 
Luiz Gonzaga Binato de Almeida(CPF 055031400/87)___________________ 
 
Nicola Chiarelli Garofallo(CPF 075283020/15)__________________________ 
 
Pe. Francisco Bianchin (CPF 075283290/53)__________________________ 
 
Paulo Ceccim(CPF 359642430/53)__________________________________ 
 
Ricardo Jobim(CPF 883363360/87)__________________________________ 
 

          Tarcisio Moro(CPF 090240340/00)___________________________ 
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B. ACESSOS AO SITE DA TV SANTA MARIA NOVEMBRO 2011 
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C. SCRIPTS DOS DIAS 14, 22 E 30 DE MARÇO 
 
 

Data 
Produtora Executiva Jornal 

Assunto Tempo 

     

 

 VOCÊ VERÁ NO SANTA MARIA AGORA... 

** NO QUADRO UAC NA TV A PRESENÇA DE UM DOS 

INTEGRANTES DA DIRETORIA DA UAC./ 

                   

** ESPORTES./ INTER SM PERDE EM CASA E SE COMPLICA 

AINDA MAIS NO GAUCHÃO./ 

** OBRAS INTERROMPEM TRÂNSITO NA RUA 

RIACHUELO EM SANTA MARIA./ 

** E MAIS, AO VIVO O SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO DO 

ESTADO, MARCELO FRIZON E O DEPUTADO FEDERAL 

PAULO PIMENTA./ 

** O SANTA MARIA AGORA ESTÁ NO AR 

((RODA VINHETA ABERTURA)) 

          BLOCO 1// 

*BOA TARDE, 14 DE MARÇO./ 

 

SM AGORA TEM O APOIO DE: 

SICREDI 

APOIO: 

SICREDI. SEJA DONO DESSA FORÇA. 

 

CITAÇÕES:- Sicredi Investimentos: vem investir e crescer com a 

gente. 
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- Quer investir com segurança e garantir o seu crescimento? Use a 

força do Sicredi a seu favor. 

- Sicredi Consórcio de Imóveis: planos que cabem no seu bolso, em 

até 120 meses sem juros. Seja dono desta força. 

 

  

FISMA – FACULDADE INTEGRADA DE SANTA MARIA 

COM CURSOS TÉCNICOS E SUPERIORES QUE FACILITAM 

BONS EMPREGOS./ 

A HORA CERTA./ 

OFERECIMENTO: CEBRAC – CENTRO BRASILEIRO DE 

CURSOS./ 

EM SANTA MARIA SÃO PONTUALMENTE, 12 HORAS E 

....MINUTOS./ 

MATRICULE-SE NO CURSO DE ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO COMPLETO NO CEBRAC – RUA 

ASTROGILDO DE AZEVEDO, 194./ 

 

((QUADRO UAC NA TV)) 

CONVIDADO: JORGE MARINHO./ 

INTEGRANTE DA DIRETORIA DA UAC./ FUNDADOR DA 

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA VILA MARINGÁ./ 

RECEBEU O MÉRITO COMUNITÁRIO./ 
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*CHAMADA PARA O INTERVALO.// 

E NO PRÓXIMO BLOCO O QUADRO DE ESPORTES COM 

MARION MELLO 

 

AIRTON (VV) 

BLOCO 2// 

((QUADRO DE ESPORTES)) 

IMAGENS: JOGO DO INTER DOMINGO 

CONVIDADO: 

APOIO:  

VISSOTO PISOS E TIJOLOS ECOLÓGICOS/ UMA SOLUÇÃO 

SUSTENTÁVEL PARA A CONSTRUÇÃO 

CIVIL// 

-. Sebo Café 
“OPÇÕES PARA DEIXAR O SEU DIA AINDA MELHOR” 
Na Floriano Peixoto, 1303 e na Galeria Chami – sala 9./ 
 

Entre Linhas 

“A EXPRESSÃO MÁXIMA DA SUA CRIATIVIDADE” 

Na travessa Roque Calage, 68 

 

Kahwah Café (Cauá Café) 

Na Astrogildo de Azevedo, 37 

 

CHAMADA INTERVALO: 

E NO PRÓXIMO BLOCO A PREVISÃO DO TEMPO./ 
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BLOCO 3.// 

PREVISÃO DO TEMPO// 

VAMOS ACOMPANHAR COM A REPÓRTER GABRIELA 

FOGLIARINI O TEMPO PARA ESTA SEGUNDA-FEIRA ./ 

BOA TARDE./ 

RODA VT PREVISÃO./ 

APOIO:  

PREVISÃO DO TEMPO PARA SANTA MARIA CORRETORA DE 

SEGUROS./ 

SEGUROS DE VIDA, AUTOMÓVEL, RESIDENCIAL, 

EMPRESARIAL, CONDOMINIAL./ 

FLORIANO PEIXOTO, 585. 

TELEFONES: 

55 3225 – 2163  

APOIO – PREVISÃO DO TEMPO 

CHOCOLATES BRASIL CACAU 

NA VENANCIO AIRES, 1934 

"A NOVA PAIXÃO DOS BRASILEIROS 

NOTA PELADA./ 

VESTIBULAR 2011./ 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA ARIA DIVULGOUA 

QUARTA CHAMADA DO PEIES 2010 E DO VESTIBULAR 2011./ 

TAMBÉM FOI DIVULGADO O SEGUNDO REMANEJO./ 

MAIS INFORMAÇÕES E A LISTA COM OS NOMES VOCE 
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CONFERE NO SITE WWW.UFSM.BR./ 

 ((QUADRO VARIEDADES)) 

((CABEÇA)) 

E NO QUADRO VARIEDADES DE HOJE, FIQUE POR DENTRO 

DA SESSÃO DE HOJE DO CINECLUBE LANTERNINHA 

AURÉLIO./ 

RODA VT./ 

APOIO: CASA ROSA 

DESTACANDO AINDA MAIS O SEU CHARME 

END: PINTO BANDEIRA, 80 – BAIRRO DORES 

TEL: (55) 3221 - 6031 

 

CHAMADA PROXIMO BLOCO: 

A SEGUIR, OBRAS INTERROMPEM TRANSITO NA RUA 

RIACHUELO./ 

BLOCO 4./ 

VT RUA RIACHUELO./ 

((CABEÇA)) 

A RUA RIACHUELO ESTÁ INTERROMPIDA EM UMA DE 

SUAS QUADRAS, EM FUNÇÃO DE UMA OBRA./ 

COM ISSO, OS MOTORISTAS QUE TRAFEGARAM NO 

CENTRO DA CIDADE NA MANHÃ DE HOJE SOFRERAM COM 
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A LENTIDÃO DO TRÂNSITO./ 

RODA VT./ 

PE: OS AGENTES DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO CHEGARAM 

NO LOCAL POR VOLTA DAS 10 HORAS DA MANHÃ, PARA 

CONTROLAR O FLUXO DE VEÍCULOS./ 

A PREVISÃO É QUE A OBRA SEJA FINALIZADA DENTRO DE 

TRÊS DIAS./ 

NOTA PELADA./ 

NA ÚLTIMA SEXTA-FEIRA, A NOSSA PRODUÇÃO AGENDOU 

UMA ENTREVISTA AO VIVO COM O PREFEITO SCHIRMER, 

AQUI NO “SANTA MARIA AGORA”. 

O AGENDAMENTO FOI FEITO A PARTIR DE CONTATO COM 

LUIZ OTÁVIO PRATES, UM DOS ASSESSORES DE 

COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL. 

NESTA MANHÃ NOSSA PRODUÇÃO ENTROU EM CONTATO 

COM O MESMO E TIVEMOS A INFORMAÇÃO QUE NÃO 

TERIA ALGUEM DA PREFEITURA DISPONIVEL PARA 

ENTREVISTA./ 

O PREFEITO CEZAR SCHIMER ESTARIA CUMPRINDO 

AGENDA, O SECRETÁRIO ADJUNTO DE COMUNICAÇÃO, 

JOSIAS RIBEIRO, ESTARIA ENTRANDO EM FÉRIAS./ 

TENTAMOS CONTATO COM O SECRETÁRIO POR TELEFONE 

E NÃO TIVEMOS RETORNO./ 

 

CHAMADA PRÓXIMO BLOCO:  

PROXIMO BLOCO A PESENÇA DO SECRETÁRIO DE 

HABITAÇÃO DO ESTADO, MARCEL FRIZON E DEPUTADO 
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FEDERAL PAULO PIMENTA. 

AIRTON (VV) 

BLOCO 5./ 

ENTREVISTA: 

MARCEL FRIZON./ SEC. DE HABITAÇÃO DO ESTADO 

PAULO PIMENTA./ DEPUTADO FEDERAL  

**HOJE REUNIÃO NO GABINETE DO PREFEITO COM  

EMAIL/MSN:SMAGORA@SANTAMARIA.TV.BR./ 

TWITTER: 

.TWITTER.COM/TVSANTAMARIA19./ 

SITE: 

WWW.SANTAMARIA.TV.BR  
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SCRIPT 22 DE MARÇO 
 

Data 
Produtora Executiva Jornal 

Assunto Tempo 

     

 

 VOCÊ VERÁ NO SANTA MARIA AGORA... 

** ATÉ A PRÓXIMA SEXTA-FEIRA SERÃO COLOCADOS 

TODOS OS CEM NOVOS CONTEINERES PELO CENTRO DA 

CIDADE./ 

 

** INFORMAÇÕES DO ESPORTE COM MARION MELLO./ 

 

**  

** PROGRAMA ANALISE SANTA MARIA EM DEBATE 

ABORDOU A FALTA DE FUNCIONAMENTO DO SAMU NA 

NOITE DE ONTEM./ 

 

** AO VIVO, TENENTE CORONEL FUCKS, PARA FALAR 

SOBRE A FALTA DE CARROS DE RESGATE NO CORPO DE 

BOMBEIROS./ E MAIS, A OPINIÃO DOS SANTAMARIENSES 

EM RELAÇÃO A ESTE ASSUNTO POLEMICO NA CIDADE./ 

 

** O SANTA MARIA AGORA ESTÁ NO AR 

((RODA VINHETA ABERTURA)) 
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          BLOCO 1// 

*BOA TARDE, 22 de março./ 

 

SM AGORA TEM O APOIO DE: SICREDI 

APOIO: SICREDI. SEJA DONO DESSA FORÇA. 

 

CITAÇÕES:- Sicredi Investimentos: vem investir e crescer com a 

gente. 

- Quer investir com segurança e garantir o seu crescimento? Use a força 

do Sicredi a seu favor. 

- Sicredi Consórcio de Imóveis: planos que cabem no seu bolso, em até 

120 meses sem juros. Seja dono desta força. 

 

  

FISMA – FACULDADE INTEGRADA DE SANTA MARIA 

 

COM CURSOS TÉCNICOS E SUPERIORES QUE FACILITAM 

BONS EMPREGOS./ 

 

A HORA CERTA./ 

OFERECIMENTO: CEBRAC – CENTRO BRASILEIRO DE 

CURSOS./ 

EM SANTA MARIA SÃO PONTUALMENTE, 12 HORAS E 

....MINUTOS./ 

 

MATRICULE-SE NO CURSO DE ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO COMPLETO NO CEBRAC – RUA 
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ASTROGILDO DE AZEVEDO, 194./ 

NOTA PELADA./ 

REVITALIZAÇÃO./ 

PREFEITURA ENTREGA PRAÇA DOM ANTÔNIO REIS 

TOTALMENTE REPAGINADA NESTA TERÇA-FEIRA./ 

O ATO SOLENE OCORRE AS SEIS HORAS DA TARDE DE HOJE 

NA PRÓPRIA PRAÇA NA REGIÃO SUL DE SANTA MARIA./ 

AS INTERVENÇÕES NA ÁREA VERDE INCLUEM A 

SUBSTITUIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DO MEIO-FIO, E 

MELHORIAS NA VEGETAÇÃO, FLOREIRAS, CANTEIROS, 

QUADRAS ESPORTIVAS E PISTAS DE CAMINHADAS./ 

O MOBILIÁRIO URBANO FI TOTALMENTE REVITALIZADO 

COM NOVOS BANCOS, LIXEIRAS, ORELHÕES, LUMINÁRIAS E 

BRINQUEDOS./ 

VT CONTEINERES./ 

((CABEÇA)) 

RODA VT./ 

*CHAMADA PARA O INTERVALO.// 

E NO PRÓXIMO BLOCO O QUADRO DE ESPORTES COM 

MARION MELLO. 

 

 

AIRTON (VV) 

BLOCO 2// 
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((QUADRO DE ESPORTES)) 

 

APOIO:  

VISSOTO PISOS E TIJOLOS ECOLÓGICOS/ UMA SOLUÇÃO 

SUSTENTÁVEL PARA A CONSTRUÇÃO 

CIVIL// 

-. Sebo Café 
“OPÇÕES PARA DEIXAR O SEU DIA AINDA MELHOR” 
Na Floriano Peixoto, 1303 e na Galeria Chami – sala 9./ 
 

Entre Linhas 

“A EXPRESSÃO MÁXIMA DA SUA CRIATIVIDADE” 

Na travessa Roque Calage, 68 

 

Kahwah Café (Cauá Café) 

Na Astrogildo de Azevedo, 37 

 

CHAMADA INTERVALO: 

E NO PRÓXIMO BLOCO A PREVISÃO DO TEMPO./ 

BLOCO 3// 

PREVISÃO DO TEMPO// 

VAMOS ACOMPANHAR COM A REPÓRTER GABRIELA 

FOGLIARINI O TEMPO PARA ESTA TERÇA-FEIRA./ 

 

RODA VT PREVISÃO./ 
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APOIO:  

PREVISÃO DO TEMPO PARA SANTA MARIA CORRETORA DE 

SEGUROS./ 

SEGUROS DE VIDA, AUTOMÓVEL, RESIDENCIAL, 

EMPRESARIAL, CONDOMINIAL./ 

FLORIANO PEIXOTO, 585. 

TELEFONES: 

55 3225 – 2163  

 

APOIO – PREVISÃO DO TEMPO 

CHOCOLATES BRASIL CACAU 

NA VENANCIO AIRES, 1934 

"A NOVA PAIXÃO DOS BRASILEIROS” 

VT MULHER./ 

((CABEÇA)) 

RODA VT./ 

CHAMADA PRÓXIMO BLOCO:  

A SEGUIR... 

 

AIRTON (VV) 

BLOCO 4./ 
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VT ANÁLISE./ 

((CABEÇA)) 

E TODAS AS SEGUNDAS-FEIRAS VOCÊ ACOMPANHA NA TV 

SANTA MARIA O “ANÁLISE SANTA MARIA EM DEBATE”./ 

NESTA ULTIMA EDIÇÃO A PAUTA FOI UM ASSUNTO 

POLEMICO NA CIDADE./ 

O PROGRAMA ABORDOU A TEMÁTICA: “O QUE FALTA 

PARA O SAMU FUNCIONAR?” 

O PROGRAMA TRASMITIDO PELA TV SANTA MARIA E 

PRODUZIDO PELA CACISM, AO VIVO AS DEZ HORS DA 

NOITE, CONTOU COM A PRESENÇA DO VICE-PREFEITO 

MUNICIPAL E SECRETÁRIO DE MUNICIPIO DE SAÚDE, JOSE 

HAIDAR FARRET, O REPRESENTANTE DOS BOMBEIROS, 

CAPITÃO MÁRCIO FARIAS E O MÉDICO SOCORRISTA, 

CLAUDIO AZEVEDO./ 

ENTRE AS QUESTÕES LEVANTADAS ESTÁ O PRAZO 

PARA O SAMU FUNCIONAR EM SANTA MARIA./ 

SEGUNDO FARRET SERÁ ATIVADO O SERVIÇO ATÉ O 

MES ABRIL./ 

TAMBÉM FORAM COMENTADAS AS FORMAS DE 

ATUAÇÃO DO SERVIÇO, A EQUIPE DE FUNCIONÁRIOS E 

SOBRE O TRABALHO DOS SOCORRISTAS E DOS 

BOMBEIROS./ 

CONFIRA./ 

 

RODA VT./ 

PÉ: ENQUANTO O SAMU NÃO É IMPLANTANDO EM SANTA 

MARIA, QUEM PRESTA SOCORRO É O CORPO DOS 

BOMBEIROS./ 

E PARA FALAR SOBRE ESSAS QUESTÕES E TODAS AS 
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DIFICULDADES SOBRE OS CARROS DE RESGATE, AO VIVO 

NO PROXIMO BLOCO, O TENENTE CORONEL FUCKS./ 

BLOCO 5./ 

ENTREVISTA./ 

CONVIDADO: TEM. CORONEL FUCKS./ 

ASSUNTO: FALTA CARRO DE RESGATE./ 

 

((ENQUETE)) 

NOSSA EQUIPE DE REPORTAGEM FOI ÀS RUAS NESTA 

MANHÃ, PARA SABER O QUE OS SANTA-MARIENSES 

ACHAM DA FALTA DE CARROS DE RESGATE EM SANTA 

MARIA./ 

ACOMPANHE./ 

RODA VT./   

 

E-MAIL/MSN: SMAGORA@SANTAMARIA.TV.BR./ 

TWITTER: 

.TWITTER.COM/TVSANTAMARIA19./ 

SITE: 

WWW.SANTAMARIA.TV.BR 
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30 DE MARÇO 

 VOCÊ VERÁ NO SANTA MARIA AGORA...** HOJE É DIA DE 

MINISTERIO PUBLICO AO SEU ALCANCE./ 

** FUTEBOL DE SANTA MARIA EM DOSE DUPLA NA CIDADE: 

RIOGRANDENSE JOGA À TARDE, E INTER-SM À NOITE.. 

** PROJETO EDUCATIVO SOBRE TRÂNSITO 

ENVOLVENDO ESCOLAS DE SANTA MARIA É LANÇADO 

NA MANHÃ DE HOJE./ 

** REDUZ O TEMPO NECESSÁRIO PARA OBTER A CARTEIRA 

NACIONAL DE HABILITAÇÃO./ 

** E MAIS, AMANHA ESTRÉIA O QUADRO DE MODA NO 

TELEJORNAL./ E PARA FALAR SOBRE O ASSUNTO, AO 

VIVO, A EMPRESÁRIA MARLI RIGO MARTINS./ 

** O SANTA MARIA AGORA ESTÁ NO AR 

((RODA VINHETA ABERTURA)) 

          BLOCO 1// 

*BOA TARDE, 30 de março./ 

 

SM AGORA TEM O APOIO DE:SICREDI 

APOIO:SICREDI. SEJA DONO DESSA FORÇA. 

 

CITAÇÕES:- Sicredi Investimentos: vem investir e crescer com a 

gente. 

Data 
Produtora Executiva Jornal 

Assunto Tempo 
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- Quer investir com segurança e garantir o seu crescimento? Use a força 

do Sicredi a seu favor. 

- Sicredi Consórcio de Imóveis: planos que cabem no seu bolso, em até 

120 meses sem juros. Seja dono desta força. 

 

 

  

FISMA – FACULDADE INTEGRADA DE SANTA MARIA 

COM CURSOS TÉCNICOS E SUPERIORES QUE FACILITAM 

BONS EMPREGOS./ 

A HORA CERTA./ 

OFERECIMENTO: CEBRAC – CENTRO BRASILEIRO DE 

CURSOS./ 

EM SANTA MARIA SÃO PONTUALMENTE, 12 HORAS E 

....MINUTOS./ 

MATRICULE-SE NO CURSO DE ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO COMPLETO NO CEBRAC – RUA 

ASTROGILDO DE AZEVEDO, 194./ 

((MINISTERIO PUBLICO AO SEU ALCANCE)) 

CONVIDADO: GUSTAVO RAMOS VIANNA./ 3ª 

PROMOTORIA DE JUSTIÇA CIVEL 

*CHAMADA PARA O INTERVALO.// 

E NO PRÓXIMO BLOCO O QUADRO DE ESPORTES COM 

MARION MELLO. 
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BLOCO 2// 

((QUADRO DE ESPORTES)) 

((CABEÇA)) 

HOJE TEM DOSE DUPLA DO FUTEBOL DE SANTA MARIA./ 

O RIOGRANDENSE JOGA À TARDE E O INTER-SM, À NOITE./ 

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE AS PARTIDAS COM O 

REPÓRTER DANIEL ISAIA./ 

RODA VT./ 

APOIO:  

VISSOTO PISOS E TIJOLOS ECOLÓGICOS/ UMA SOLUÇÃO 

SUSTENTÁVEL PARA A CONSTRUÇÃO 

CIVIL// 

-. Sebo Café 
“OPÇÕES PARA DEIXAR O SEU DIA AINDA MELHOR” 
Na Floriano Peixoto, 1303 e na Galeria Chami – sala 9./ 
 

Entre Linhas 

“A EXPRESSÃO MÁXIMA DA SUA CRIATIVIDADE” 

Na travessa Roque Calage, 68 

 

Kahwah Café (Cauá Café) 

Na Astrogildo de Azevedo, 37 

 

 

CHAMADA INTERVALO: 
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E NO PRÓXIMO BLOCO A PREVISÃO DO TEMPO./ 

BLOCO 3// 

PREVISÃO DO TEMPO// 

VAMOS ACOMPANHAR COM A REPÓRTER GABRIELA 

FOGLIARINI O TEMPO PARA ESTA QUARTA-FEIRA./ 

RODA VT PREVISÃO./ 

APOIO:  

PREVISÃO DO TEMPO PARA SANTA MARIA CORRETORA DE 

SEGUROS./ 

SEGUROS DE VIDA, AUTOMÓVEL, RESIDENCIAL, 

EMPRESARIAL, CONDOMINIAL./ 

FLORIANO PEIXOTO, 585. 

TELEFONES: 

55 3225 – 2163 

 

APOIO – PREVISÃO DO TEMPO 

CHOCOLATES BRASIL CACAU 

NA VENANCIO AIRES, 1934 

"A NOVA PAIXÃO DOS BRASILEIROS” 

 

 

((QUADRO VARIEDADES)) 
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((CABEÇA)) 

E NO QUADRO VARIEDADES ACOMPANHE UMA DICA PARA 

QUEM GOSTA DE COMÉDIA./ 

PELA SEGUNDA VEZ A “PEÇA PRIMEIRO AS DAMAS” PASSA 

POR SANTA MARIA. 

RODA VT./ 

APOIO: CASA ROSA 

DESTACANDO AINDA MAIS O SEU CHARME 

END: PINTO BANDEIRA, 80 – BAIRRO DORES 

TEL: (55) 3221 - 6031 

CHAMADA PRÓXIMO BLOCO:  

A SEGUIR PROJETO EDUCATIVO SOBRE TRÂNSITO 

ENVOLVENDO ESCOLAS DE SANTA MARIA É LANÇADO NA 

MANHÃ DE HOJE./ 

AIRTON (VV) 

BLOCO 4. 

VT BLITZ./ 

((CABEÇA)) 

E HOJE PELA MANHÃ FOI LANÇADO UM PROGRAMA 

EDUCATIVO QUE ENVOLVE AS ESCOLAS DA CIDADE./ 

O EDUCA TRÂNSITO LEVA OS ESTUDANTES PARA AS RUAS 

E PROMOVE BLITZES COM MATERIAIS EDUCATIVOS PARA 

OS MOTORISTAS DA CIDADE./ 

RODA VT. 

 

VT CNH./ 

((CABEÇA)) 
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E FALANDO AINDA EM TRÂNSITO... 

NOVIDADE PARA QUEM PRETENDE FAZER A CATEIRA 

NACIONAL DE HABILITAÇÃO./ 

RESOLUÇÃO DA COTRAN PERMITE AUMENTO DA CARGA 

DIARIA DE AULAS PRATICAS E TEORICAS./ 

RODA VT./ 

 

 

VT IPVA./ 

((CABEÇA)) 

AVISO AOS MOTORISTAS... 

NA PROXIMA TERÇA-FEIRA INICIA O PERIODO PARA 

PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE 

VEICULOS AUTOMOTORES – IPVA – PELO FINAL DA PLACA./ 

 

RODA VT./ 

 

CHAMADA PARA O PRÓXIMO BLOCO: 

INFORMAÇÕES SOBRE O QUADRO DE MODA QUE ESTRÉIA 

AMANHA NO SM AGORA./ 

BLOCO 5./ 

ENTREVISTA./ 

CONVIDADA: MARLI RIGO MARTINS./ 

E-MAIL/MSN: SMAGORA@SANTAMARIA.TV.BR./ 

TWITTER: 

.TWITTER.COM/TVSANTAMARIA19./ 

SITE:WWW.SANTAMARIA.TV.BR 
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