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RESUMO  

  

O objetivo deste trabalho é detalhar a rotina de produção da publicação Dorense em Revista, 

revista do Clube Recreativo Dores, de Santa Maria (RS). O tema da pesquisa aborda as rotinas 

produtivas e a participação dos associados na publicação Dorense em Revista. O problema 

envolve o entendimento da forma como os sócios do Clube Dores podem participar das 

rotinas de produção da Dorense em Revista. Para a realização deste trabalho, foi utilizada uma 

pesquisa bibliográfica, além de entrevistas com os integrantes da equipe de produção. O 

trabalho é embasado em autores, como Scalzo, Vilas Boas, Traquina e Wolf, entre outros.  

Este trabalho contribui, também, para o entendimento da relação do conhecimento prático 

com o teórico sobre o tema analisado. A pesquisa é de relevância, pois além de ser inédita, 

revela a importância do Clube Recreativo Dores. A revista do clube possui, atualmente, 65 

mil leitores, e uma tiragem de quinze mil exemplares a cada edição. A atuação na pesquisa 

reforça o desempenho e o conhecimento profissional que levam em conta a apropriação de 

atividades específicas no decorrer das tarefas.  

 

Palavras-Chave: jornalismo especializado; revista; rotinas produtivas. 

 

 

ABSTRACT 

The objective of this work is to detail the routine of producing the publication Dorense in 

Review, the journal Pain Recreation Club, Santa Maria (RS). The research theme addresses 

the production routines and the participation of members in Dorense publication in the 

Journal. The problem involves the understanding of how Club members can participate in 

pain production routines of Dorense in Review. For this work, we used a literature search and 

interviews with members of the production team. The work is grounded in authors like 

Scalzo, Vilas Boas, Naughty and Wolf, among others. This work also contributes to 

understanding the relationship of the theoretical with the practical knowledge on the topic 

discussed. The research is relevant, because besides being unpublished, reveals the 

importance of pain Recreation Club. The journal club currently has 65 000 readers and a 

circulation of fifteen thousand copies each edition. The acting in the research reinforces the 

performance and professional knowledge that take into account the ownership of specific 

activities during the tasks. 

 

Keywords: specialized journalism, magazine, production routines. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

O presente trabalho tem como objetivo detalhar a rotina de produção da publicação 

Dorense em Revista, revista do Clube Recreativo Dores, de Santa Maria (RS). A pesquisa 

aborda as rotinas produtivas e a participação dos associados na publicação Dorense em 

Revista.  Outro fator em destaque e relação como entendimento da forma como os sócios do 

Clube Dores podem participar das rotinas de produção da Dorense em Revista. 

O veículo de comunicação revista surgiu a fim de melhorar a vida das pessoas de um 

modo geral, pois neste caso, é um procedimento que envolve a troca de informações entre 

emissor e receptor. Relação que permite que o leitor participe na publicação através de envio 

de fotos, matérias, artes entre outros.  Esta afinidade faz com que o leitor passe a contribuir de 

modo efetivo com a informação na divulgação da Dorense em Revista. 

No entanto, ato de comunicar é a consolidação do pensamento, envolvimento. A 

comunicação só existe a partir do momento em que ela se faz entendida. A revista é um 

intermediador na informação, ela serve para transmitir o conhecimento por meio do veículo. 

Este processo envolve uma série de profissionais incumbidos a compartilhar a informação 

com o seu leitor. 

O motivo desta pesquisa envolve a questão de afinidade, entre o veículo revista e a 

pesquisadora, com isso, ela é de relevância, pois além de ser inédita, revela a importância do 

Clube Recreativo Dores. É importante destacar que a revista é conhecida na região de Santa 

Maria e tem uma ampla responsabilidade com o seu leitor. A atuação na pesquisa reforça o 

desempenho e o conhecimento profissional que levam em conta a apropriação de atividades 

específicas no decorrer das tarefas. 

Através desta descrição, foi possível ter um conhecimento maior referente à estrutura 

da Dorense. Com isso, atingimos os objetivos de conhecer detalhadamente o funcionamento 

do processo da produção de uma revista e destacar a participação do sócio. 

 

1.1 Tema  

 

A participação dos associados nas rotinas produtivas e a participação de uma revista. 

  

1.2  Delimitação do tema 
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As rotinas de produção de veículos jornalísticos envolvem diversos aspectos no 

jornalismo empresarial. Estes veículos, normalmente, não visam o lucro, o que acarreta em 

alterações nesses processos produtivos.   

As grandes empresas possuem um informativo conhecido como house organ, que são 

as revistas empresariais. Elas são voltadas para a divulgação de assuntos internos da 

instituição e o conteúdo é estritamente direcionado a temas relacionados a informações que 

sejam de interesse diretamente do associado. O custo que a revista necessita para ser 

confeccionada vem das empresas que possuem um patrocínio na mesma, ou seja, os 

anunciantes. 

Esse perfil de revista, o qual não vê o lucro como objetivo, tem como principal 

finalidade a questão de expor o que acontece dentro da instituição, mostrando para seus 

leitores seu valor e necessidade, diferenciando-se de uma revista vendida em bancas. 

O conteúdo é de caráter informativo interno, possuindo uma variedade de matérias 

relacionadas aos acontecimentos, eventos, lazer, esporte, música, entretenimento, informação 

sobre os fatos em geral ocorridos nas dependências do clube. 

Assim, delimitou-se este estudo às rotinas de produção da publicação Dorense em 

Revista, do Clube Recreativo Dores, de Santa Maria (RS).  

  

1.3  Problema 

  

Como os sócios do Clube Recreativo Dores, de Santa Maria (RS), podem participar 

das rotinas produtivas da publicação Dorense em Revista?  

 

1.4 Objetivos  

 

O objetivo deste trabalho é detalhar a rotina de produção da publicação Dorense em 

Revista, revista do Clube Recreativo Dores, de Santa Maria (RS).   

 

1.4.1  Objetivo geral 

  

A presente pesquisa pretende analisar o funcionamento das rotinas de publicação 

Dorense em Revista, bem como verificar de que forma os sócios do Clube Recreativo Dores, 

de Santa Maria (RS), podem participar mais ativamente das rotinas produtivas da revista. 
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      1.4.2 Objetivos específicos   

 

 Elencar as edições da revista em que o processo de produção tenha recebido mais 

participação dos sócios.  

 Descrever como ocorre, atualmente, a participação dos sócios do Clube Recreativo Dores 

no processo de produção da publicação Dorense em Revista.  

 Apontar quais os critérios que são determinantes na seleção dos materiais enviados pelos 

sócios para publicação na Dorense em Revista.  

 

1.5 Justificativa 

 

A escolha deste tema e objeto se deu devido ao fato de que a pesquisadora trabalhou 

na produção da revista, no período de três anos, primeiramente como estagiária e 

posteriormente como fotógrafa, dando cobertura na assessoria dos eventos.  

Esta pesquisa é de relevância e importância para o meio acadêmico, pois o objetivo 

analisado nunca foi estudado até o presente momento, no intuito de beneficiar e ampliar o 

conhecimento e o entendimento do conteúdo em questão. Como a pesquisa é de natureza 

qualitativa, o importante é o significado dos resultados para a compreensão da trajetória da 

publicação Dorense em Revista. 

O presente trabalho contribui também para a compreensão da relação do conhecimento 

prático com o teórico sobre o tema analisado. A atuação na área desta, envolve o 

conhecimento profissional, que leva em conta a apropriação de atividades específicas no 

decorrer das tarefas.  

É importante conhecer as rotinas de produção de um veículo que não visa o lucro, bem 

como analisar a participação do público nas rotinas de produção.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Teorias e Comportamento 

 

O comportamento do consumidor deve-se dar através da colaboração dele com a 

revista. É a partir deste contato revista x consumidor, que pode se perceber a real intenção de 

colaboração dos sócios. O comportamento favorável, em relação a questões que beneficiam a 

revista, com conteúdo, passa a ser evidente com base nos resultados por ela obtidos.  

Também é, através da motivação, que o público-alvo tem estímulo e vontade de 

participar, e mensalmente, com suas informações e sugestões de matérias e opiniões, podendo 

assim, exercer de alguma forma o direito de retribuir e colaborar. 

No âmbito das teorias do jornalismo, às reflexões sobre o papel de agendamento 

realizado pelos produtos jornalísticos junto ao público, dizendo sobre o que este último deve 

pensar. Os temas são vistos como um assunto, mas inseridos numa lógica que diz da 

circulação dos produtos midiáticos. Nesse sentido, segundo Traquina (1995), caberia aos 

meios pautar assuntos na sociedade, colocando certas questões na ordem do dia. 

Para Souza (1991), a participação se dá através da coletiva do público, direta e 

indiretamente com a revista. A participação é um processo social que existe independente da 

interferência provocada por um ou outro agente externo, sendo o próprio processo de criação 

do homem ao pensar e agir sobre os desafios sociais e da natureza, nos quais ele próprio está 

situado. Como tal, é um processo dinâmico e contraditório.  

Souza (1991) diz em seu livro que a participação não é uma questão do pobre, do 

miserável, ou do marginal; é questão a ser refletida e enfrentada por todos os grupos sociais 

que não chegam a penetrar nas decisões que dizem respeito às suas condições básicas de 

existência. Por este ângulo, a participação, longe de ser política ou de reprodução de ordem, é, 

sobretudo, uma questão social. 

Para Wolf (2003), em primeiro lugar, deve-se determinar que, embora o discurso sobre 

esses fatores apresente-se inevitavelmente como um elenco e uma lista de valores/notícia 

individualizados, na realidade eles operam na prática de modo complementar. Na seleção dos 

eventos a serem transformados em notícia, os critérios de relevância funcionam 

conjuntamente, ”em maços”: são as diversas relações e combinações que se determinam em 

diferentes valores/notícia, para “recomendar” a seleção de um fato. 

O autor ainda diz que um segundo aspecto geral é que os valores/notícia são critérios 

de relevância difundidos ao longo de todo o processo de produção: sendo assim, estão 
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presentes não apenas na seleção das notícias, mas também permeiam os procedimentos 

posteriores, porém com uma importância diferente. 

Conforme Wolf (2003), os valores/notícia são usados de duas maneiras. São critérios 

para selecionar, do material disponível para a redação, os elementos dignos de serem 

incluídos no produto final. Em segundo lugar, funcionam como linhas-guia para a 

apresentação do material, sugerindo, o que deve ser enfatizado, o que deve ser omitido, onde 

dar prioridade na preparação das notícias a serem apresentadas ao público. Os valores/notícia 

são, portanto, regras práticas que compreendem um corpus de conhecimentos profissionais 

que, implícita e muitas vezes explicitamente, explicam e guiam os procedimentos de trabalho 

redacional. 

A escolha das notícias é um processo de decisão e de escolha no momento da reunião 

de pauta. No primeiro momento é feito um levantamento dos assuntos que estão mais 

evidencia. Os critérios devem ser decisivos para então aplicar de maneira que facilite o 

trabalho da equipe. Para Wolf (2003), as considerações simples também ajudam os jornalistas 

a evitar incertezas excessivas sobre o fato de ter ou não ter efetuado a escolha apropriada. 

Por outro lado, os critérios devem ser flexíveis, a fim de se adaptarem à variedade sem 

fim de eventos disponíveis; além disso, eles devem ser relacionáveis à compráveis, visto que a 

conveniência de uma notícia depende de quais outras estão disponíveis. Com efeito, existem 

critérios relativos ao acréscimo ou pressão ou a supressão de notícias que podem ser definidas 

como inclusivas e exclusivas. 

Para concluir seu pensamento, Wolf, Mauro (2003, p. 204), fala que:  

 

O rigor dos valores/notícia não é, portanto, o de uma classificação abstrata, 

teoricamente coerente e articulada: trata-se, preferencialmente, da lógica de uma 

tipificação, destinada a realização programada de objetivos práticos e, em primeiro 

lugar, a tornar possível a repetitividade de certos procedimentos. Sendo assim, os 

valores/notícia devem permitir uma seleção do material, feita apressadamente, de 

modo quase “automático”, caracterizada por um certo grau de flexibilidade e de 

comparação que seja defensável postmortem e, sobretudo, que não seja suscetível de 

muitos obstáculos (WOLF, 2003, p. 204). 

 

2.2 Funções da revista 

 

As revistas informativas possuem suas particularidades com relação aos demais 

veículos de comunicação. As revistas mensais, como a Dorense em Revista, as quais abordam 

temas diversos, têm como principal função fornecer para seus leitores a informação, transmitir 

as notícias com seriedade, com o comprometimento para com o leitor. A revista é mais 
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completa, pois há tempo necessário para que as matérias sejam trabalhadas de forma eficaz e 

coesa. Dessa forma, a notícia torna-se mais ampla e informativa. 

Os temas oferecidos pelas revistas de caráter informativo são diversos, entre eles estão 

a cultura, o entretenimento, a prestação de serviço. A aparência também possui grande 

importância nas revistas. As fotografias, textos, coloridos, chamam mais a atenção. Uma foto 

“bem colocada” pode fazer a diferença na hora da leitura. Muitos leitores, principalmente 

aqueles que possuem o hábito de ler diariamente, só se prendem a determinado assunto, 

quando se encontra em destaque, visualmente chamando a atenção do leitor. 

Para Scalzo (2004), as revistas cobrem funções “[...] mais complexas que a simples 

transmissão de notícias. Entretêm, trazem análise, reflexão, concentração e experiência de 

leitura”. Neste universo, pensamos, os temas cumprem um importante papel no que diz 

respeito a essa complexidade. E o que isso significa? 

Já para Vilas Boas (1996), toda revista segue o mesmo preconceito dos jornais diários. 

O fundamental é fazer com que a linguagem seja de fácil assimilação pelo leitor. Quase 

sempre, as revistas tentam conciliar o domínio da técnica jornalística com a improvisação. O 

estilo jornalístico consiste exatamente em transformar a informação bruta em notícia legível e 

compreensível. Se não fosse assim, o jornal diário – principalmente – estaria reservado apenas 

a uma elite cultural privilegiada.   

De acordo com Scalzo (2004), existem no universo das revistas, algumas ideias 

originais e geniais que deram tão certo, fizeram tanto sucesso, que viraram modelo e, por isso, 

estão rodando o mundo e sendo repetidas há muito tempo. 

As revistas nasceram monotemáticas (tratando de um único assunto por título) e 

depois passaram a ser multitemáticas. Assim: 

 

As revistas chegaram por aqui no começo do século XIX junto com a corte 

portuguesa – que vinha fugindo da guerra e de Napoleão. Quer dizer, chegaram 

junto com o assunto de que iriam tratar e com os meios para serem feitas. Antes 

disso, proibida por Portugal, não havia imprensa no Brasil.(SCALZO 2004, p.27) 

 

Scalzo cita ainda que: 

 

Entre o final do século XIX e o inicio do XX, surge um novo tipo de revista. 

Chamadas “galantes” eram voltadas ao público masculino e traziam notas políticas e 

sociais, piadas e contos picantes, caricaturas, desenhos e fotos eróticas.  Nos anos 

1970, com a mulher entrando para valer no mercado de trabalho, há um grande 

crescimento no mercado de revistas femininas. Nesse momento começam a aparecer 

também revistas que não tratam as mulheres como simples donas-de-casa e mães, 

mas como profissionais em busca de realização (SCALZO 2004, p.29). 
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Para Wolf (2003), a coleta, a seleção, a apresentação, cada uma delas dá lugar às 

rotinas e procedimentos de trabalho articulados, dos quais são tratados apenas alguns aspectos 

significativos. A fase da coleta dos materiais necessários a formar um noticiário ou um jornal 

é descrita, primeiramente, em algumas das suas características gerais e depois analisada de 

modo mais aprofundado no componente fundamental das fontes. 

Segundo Vilas Boas (1996), as revistas podem ser dividas por três grupos estilísticos: 

as ilustradas, as especializadas e as de informação geral. As informativas-gerais são as que 

mais nos interessam, de acordo com o propósito deste trabalho. De certa forma, qualquer 

revista é especializada, já que pretende um público determinado. Estas possuem também 

algumas características bastante semelhantes àquelas dos grupos das ilustradas. 

O autor postula que: 

 

Quanto mais amplo e mais de massa for o público pretendido por uma revista, mais 

o repertório lingüístico usará formas tradicionais, confirmadas socialmente. O estilo 

gráfico e a linguagem tendem para uma gramática própria do gênero revista. 

(VILAS BOAS 1996, p. 71). 

 

Para Vilas Boas (1996), as revistas preocupam-se com sua contemporaneidade e 

atualidade. Necessariamente, a revista não se obriga a registrar ocorrências que não se 

enquadrem em seu apelo e seu “leitor alvo”. O planejamento editorial de uma revista envolve 

ritmo gráfico, visual e de sentido das palavras. 

Além do mais, há o empenho de ajudar a produzir as edições e interesse do leitor. Daí 

produz-se uma capa com os atrativos de uma embalagem, e não apenas um julgamento de 

importância jornalística. “O acontecimento em si mesmo é tratado com aparência, isto é, 

como significante de um significado essencial, político, econômico, cultural, apontado por um 

futuro imediato ou remoto” (Lage, 1982, p. 95). 

A interpretação é outra das características básicas do jornalismo de revista. O fato em 

si pode conter a força de uma série de acontecimentos.   
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3 METODOLOGIA 

É através da metodologia que se obtém o conhecimento mais “a fundo” sobre o tema a 

ser estudado. É pelo método que se chega ao conhecimento científico. A pesquisa teve caráter 

qualitativo e a obtenção de dados suficientes adquiriu o devido conhecimento para embasar a 

pesquisa. Deu-se início ao conhecimento e embasamento teórico, que foi procedido à análise da 

publicação Dorense em Revista, com visitas à sede onde é confeccionada. 

Para a realização do presente trabalho, foi feita uma série de pesquisas bibliográficas, para 

conhecer a relação do leitor e sua participação, de acordo com o  conteúdo da revista.  De início, 

partiu-se de pontos considerados relevantes em que a pesquisadora deste objeto participou por quase 

três anos da equipe produtiva, a qual se encontra amplamente inserida no contexto da revista.  

Contudo, a partir do embasamento e conhecimento teórico e prático, foram efetuadas análises junto às 

atividades exercidas na revista em estudo, para alcançar uma visualização de todo o processo 

produtivo. 

Para o sucesso da pesquisa, foi realizada uma análise das edições de números 1, 20, 40 

e 50. A fundamental função objetivou notar a evolução dessas edições e observar de que 

forma os sócios puderam colaborar com as informações. Buscou-se uma visão mais ampla 

para identificar os possíveis fatores que influenciam na questão participativa e de que forma 

ajudam na produção da revista.  
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4  A PUBLICAÇÃO DORENSE EM REVISTA 

4.1 O Trabalho da Equipe de Produção 

 

Há seis anos, a ideia de construir uma revista partiu do coordenador geral do Clube 

Dores, Carlos Londero. Na época, já existia o jornal O Dorense e ele quis inovar, inserir mais 

cores e qualidade no veículo informativo do Clube Dores. A revista, que teve sua 1° edição 

publicada em janeiro de 2004, possuía 36 páginas, contando com capa e contracapa.  Ao 

longo do tempo, o número de páginas foi aumentando, sempre “de quatro em quatro” (devido 

à impressão). A revista já chegou a ter 72 páginas, na edição 30 (aniversário de cinco anos). 

Hoje, como a revista passou a ser mensal, ela está, em média, com 68 páginas. 

O objetivo da revista é informar o público, principalmente os associados do clube, 

referente ao que acontece ou irá acontecer dentro das dependências da entidade. Fazer com 

que aqueles que não são associados possam conhecer a estrutura dorense e também mostrar o 

clube a outras entidades do Brasil. 

 

A Dorense funciona como uma redação, para que haja organização, há funções 

específicas para cada um dos membros que compõem a produção da revista: 

 

Aline Belinaso é jornalista responsável. Suas atribuições são:  

 

- Coordenar todas as etapas da produção e edição, da discussão e preparação da pauta, até o 

fechamento, trabalhando diretamente com os colaboradores; 

- Redigir a maioria dos textos e realizar as revisões previamente; 

- Pensar a revista, seu contexto e expressão final; 

- Dar ideias, sugestões da edição da revista de acordo com o que se pede nas reuniões de 

pauta; 

- Escrever e responder a colaboração, por meio de e-mails dos sócios; 

- Escrever o índice, expediente e o restante das editorias incluídas na revista; 

- Redigir, pensar nos títulos, subtítulos, legendas, olhos, fotografias, etc.; 

- Avaliar o trabalho da equipe; 

- Organizar a agenda da fotógrafa;  

- Planejar a distribuição da revista, matérias e fotografias; 

- Planejar a redação de todas as informações vindas dos diversos setores e atividades do 

Clube, como acontecimentos sociais, esportivos, obras, financeiro, pré-escola. 
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Magali Etges é a programadora visual, cujas atribuições são: 

 

- Integrar e organizar a parte responsável pela diagramação;  

- Conferir ao produto final uma identidade visual, respeitando o projeto gráfico; 

- Promover as linguagens que compõem o produto (fotos, textos, ilustrações, infográficos, 

tabelas, etc.); 

- Preparar os arquivos para impressão na gráfica; 

- Ordenar aspectos técnicos com a gráfica. 

- Desenvolver conhecimentos em software de editoração como InDesign, Photoshop, 

Ilustrator, Corel Draw; 

- Diagramar as páginas da revista, trabalhando com as fotos. 

 

Sabrina Siqueira é a responsável pelos anúncios. Cujas atribuições são: 

 

- Responsável pelas vendas de anúncios. Negociações e contato direto com os empresários do 

ramo; 

- O custeio da maior parte da revista, além de dar credibilidade ao veículo que se consegue a 

partir do anuncio; 

- Comercializar espaços na revista com as empresas da cidade a fim de divulgarem com 

anúncios suas empresas. 

 

Ildomar Pasa é colaborador. Suas atribuições são: 

 

- Colaborar com o conteúdo da revista; 

- Criar formas interessantes e criativas para dispor os textos, fotos, ilustrações, infográficos, 

títulos e legendas nas páginas da revista; 

- Auxiliar na revisão do conteúdo e na liderança da equipe. 

 

Carlos Londero é o diretor e idealizador. Suas atribuições são:  

 

- Aprovar as edições; 

- Indicar pautas, fontes e imagens; 

- Realizar questionamentos, sugerir matérias, fotos; 
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- Participar das reuniões de pauta e expor melhorias para as edições; 

- Intermediar comunicação, tecnologias e das informações; 

- Verificar as matérias e distribuir o conteúdo da revista; 

- Acompanhar o desenvolvimento das matérias e dos eventos; 

- Manter contato com a jornalista e programadora visual diariamente; 

- Supervisar o cronograma de entrega das pautas e matérias; 

- Sugerir uma identidade visual para as matérias; 

- Avaliar o trabalho da equipe; 

- Fazer “as vezes” do editor chefe, coordenando o trabalho da equipe; 

- Escolher, em parte, as matérias; 

- Sugerir adequadas alterações; 

- Revisar o conteúdo da revista de maneira geral. 

 

O revisor e diretor-geral é Alfran Caputi. Suas atribuições são: 

 

- Sugerir pautas para a redação; 

- Acompanhar a edição da matéria, fazendo sugestões de trocas de palavras; 

- Realizar revisão de textos; 

- Participar das reuniões de pauta e com a equipe para avaliações da revista; 

- Corrigir “página por página” da revista, no intuito de evitar erros ortográficos e de digitação. 

 

Vanessa Roepke foi estagiária de jornalismo e fotógrafa. Suas atribuições foram: 

 

- Apurar informações em eventos do clube; 

- Fotografar todos os eventos internos e externos do Clube; 

- Realizar entrevistas; 

- Redigir matérias;  

- Manter contato direto com a jornalista responsável. 
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FIGURA 1 

  

 

As pautas são criadas, a partir de fatos que ocorrem nas dependências do Clube Dores. 

De acordo com a necessidade do veículo, o responsável pela construção das matérias ou o 

jornalista precisam aprender a pensar conforme a periodicidade e, claro, os interesses 

específicos de seus leitores.  A informação é mais importante do que a estética. O objetivo da 

reunião de pauta é discutir e decidir quais as matérias estarão presentes na próxima edição da 

revista. Nela, decidem-se quais matérias, fotos, textos, imagens, capa e o foco da próxima 

edição. 

Todas as informações discutidas nas reuniões de pauta são estudadas, elaboradas. A 

partir dos acontecimentos (eventos esportivos, sociais e recreativos, obras entre tantos outros), 

o material é transformado em textos, pelas mãos da jornalista e com a colaboração de todos os 

setores do clube.  

A reunião é o momento em que as ideias são colocadas em pauta para decidir quais 

vão para a revista. Nela, ocorre a escolha das melhores imagens, das melhores matérias e dos 

anúncios que estarão presentes na edição. Esta é a ocasião em que a equipe se reúne para 

definir o conteúdo da maioria das páginas. As reuniões de pauta ocorrem logo em seguida que 

a edição fica pronta. Ocorre uma avaliação da edição e sugestões de matérias para a próxima, 

de maneira geral. As matérias, na verdade, vão surgindo ao longo do mês, sendo que apenas 

as principais são fixadas na reunião. Participam dela todos os profissionais da equipe, exceto a 

fotógrafa. 

Wolf, diz que nas rotinas de produção:  
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O elemento fundamental das rotinas de produção, isto é, a escassez substancial de 

tempo e de meios, acentua a relevância dos valores/notícia, que acabam se 

encontrando profundamente radicados em todo o processo de informação. Esse 

processo compõe-se de diversas fases, variadas segundo a organização do trabalho 

específica de cada redação e de cada meio de comunicação. (WOLF 2003, p.228). 

 

A partir desse ponto de vista, é possível ilustrar apenas as fases principais da produção 

cotidiana de informação, as que podem ser encontradas em todos os aparatos e incidem 

principalmente na qualidade da informação.   

 

4.2 O dia-a-dia e a produção 

FIGURA 2 

 

 

A estrutura física da revista é pequena. Dispõe-se de uma sala na Sede Central, onde 

trabalham a jornalista, a programadora visual e o diagramador. Os equipamentos de trabalho 

(computadores, máquina fotográfica, impressoras) são de alta qualidade e modernos. 

É na sala de trabalho que ocorre a produção dos textos e matérias que acontecem 

diariamente no clube. Todos aqueles que colaboram com a produção da revista, contribuem 

no conteúdo da mesma. Eles vão até o setor para ajudar na produção das informações. O teor 

das matérias que sairão na revista é decidido por meio da reunião de pauta, sugestões de 

dirigentes e associados e da própria jornalista. 
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FIGURA 3 

 

 

Apresentado na figura acima, o trabalho realizado pela fotógrafa Vanessa Roepke, 

responsável pela cobertura dos eventos do clube, exceto os eventos sociais. Em busca de 

informações, fotos, matérias. Os acontecimentos que ocorriam no clube eram registrados por 

ela, bem como textos e entrevistas. 

FIGURA 4 
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A estrutura Dorense em Revista 

 

A Dorense em Revista é dividida em editorias e espaços voltados aos sócios e não 

sócios: 

1. Capa - Normalmente, o critério usado é o mês da publicação, se existe alguma data 

especial (tanto no geral quanto para o Clube). Mas esse critério não é fixo. No caso de 

surgir alguma capa que chame a atenção, mas que não seja relacionada com datas, 

também pode ser aceita. A sugestão de capa (ou capas) é enviada para a Diretoria para ser 

aprovada. Em qualquer situação, uma boa imagem será sempre importante – É o primeiro 

elemento que prenderá a atenção do leitor. O logotipo da revista também é fundamental. 

As chamadas devem ser claras e diretas. 

2. Aconteceu - Acontecimentos, eventos (internos e externos); 

3. Biblioteca - Sugestões de livros para o leitor, comprados pelo clube e doados por 

associados; 

4. Gastronomia - Receitas sugeridas por sócios e propícias para a estação do ano; 

5. Vitrine - Fotos de festas de aniversário de crianças ou adultos, formaturas, casamentos, 

aniversários de 15 anos de sócios do Clube; 

6. Click dorense - Fotos dos sócios em viagens realizadas; 

7. Agenda - Espaço reservado para expor os eventos, acontecimentos realizados nas 

dependências do Clube durante o mês; 

8. Entrevista - As entrevistas são realizadas com pessoas que fazem parte da história do 

Clube; 

9. Doritos - Escolinha de educação de crianças, filhos de funcionários ou de sócios;  

10. Esportes – Cobertura de todos os eventos esportivos do Clube, dentre eles, vôlei, futebol, 

futsal, bocha, bolão, natação, academia, patinação, tênis, recreação, danças, 

hidroginástica; 

11. Obras - Todas as obras, construções que são realizadas internamente, reformas, 

ampliações, para mostrar e expor para os sócios o que acontece em matéria de obras; 

12. Giro pelo Clube - Momentos registrados, fotografados, os quais mostram os sócios 

desfrutando, aproveitando as dependências, enfim, a estrutura que o clube dispõe ao 

associado; 

13. Memória – Editoria onde são expostos momentos relembrados, situações, pessoas 

importantes que fizeram parte do Clube Dores, eventos que aconteceram desde o inicio da 

vida da instituição; 
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14. Tradicionalismo - Espaço reservado para o Departamento Tradicionalista (DT) do Clube 

Dores, local em que são divulgados os acontecimentos do tradicionalismo dentro do clube 

e trás eventos que acontecem com os participantes do DT em outras localidades/ situações 

e participações fora do local; 

15. Secretaria – Tem como objetivo tirar as dúvidas dos sócios, responder a perguntas, 

mostrar os serviços que o clube oferece a todos os sócios; 

16. Espaço para a publicidade/ anúncios – Local especial para os anúncios que são vinculados 

mensalmente na revista, parceiros do clube, patrocinadores de eventos, sendo que através 

dos anúncios que são arrecadados fundos para a produção da revista;  

17. Ser Visto - Espaço reservado para aqueles sócios que tenham o trabalho voltado ao 

artesanato e demais trabalhos manuais. 

18. Prestando contas – Espaço reservado aos valores extraídos do fluxo de caixa diário do 

Clube, no qual são evidenciados os principais gastos de manutenção e/ou investimentos 

feitos por setores ou departamentos durante o primeiro semestre de cada ano.  

 

FIGURA 5 

 

De acordo com Scalzo: 

 

Os temas são abordados em editorias referentes, entendendo as necessidades, as 

diferenças e obrigatoriedades que a revista contém em seu processo produtivo. 

Deve-se considerar que a variedade das informações do veículo de comunicação, se 
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dá a partir das pautas impostas e as pautas que surgem. Essa diversidade na 

produção das noticias serve para chamar e para capturar a atenção do leitor na 

medida em que os acontecimentos vão surgindo no decorrer das rotinas produtivas. 

(SCALZO, 2004, p.61). 

 

4.3 A edição, revisão, fechamento e distribuição  

 

Vilas Boas, (1996), fala que: 

 

Depois que as matérias são diagramadas, elas são devidamente corrigidas e 

conferidas para que não haja nenhum erro ou equívoco. Após revisão dos textos, 

imagens e a diagramação, o arquivo é preparado e após ele é devidamente 

encaminhado para a gráfica, onde será efetivado todo o trabalho realizado durante o 

mês, através da impressão dos exemplares. Numa revista, os critérios de clareza, 

ritmo, realce, ênfase é o que determinarão como já foi dito à escolha que deve ser 

feita num contexto determinado. (VILAS BOAS, 1996, p.34). 

 

O autor (1996), ainda diz que:  

 

Mas tem também o sentido de informação, e por que não dizer, de entretenimento. 

Um lazer que mistura sedução, necessidade de haver personagens, “espetáculos” etc. 

Além dessas, há outra característica que devemos discutir em separado: a liberdade. 

(VILAS BOAS, 1996, p.34). 

 

 

A Dorense em Revista não chega apenas nas casas dos sócios, como também é 

distribuída gratuitamente a estabelecimentos comerciais da cidade e de fora dela. Mais de 200 

entidades por todo o Brasil recebem os exemplares, assim como as empresas conveniadas e 

patrocinadores. Atualmente revista possui uma tiragem de 16 mil exemplares mensais e são 

65 mil leitores. 

A publicação é impressa pela Gráfica Editora Pallotti, no tamanho 21 cm x 28 cm. O 

papel utilizado na confecção da capa é couchê 230 gramas, e nas demais páginas kromasilk 80 

gramas. A gráfica presta serviço ao Clube Dores desde a sua fundação. 
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FIGURA 6: Primeira edição, publicada em janeiro de 2004 
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FIGURA 7: Edição de número 20, publicada em abril de 2007 
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FIGURA 8: Edição de número 40, publicada em outubro de 2009 
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FIGURA 9: Edição de número 50, publicada em agosto de 2010 
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As revistas são consideradas objetos queridos, fáceis de carregar e de colecionar. A 

Dorense em Revista é distribuída ao associado mensalmente com intuito de transmitir 

informações e orientar os sócios. Para Scalzo, (2004), revista é também um encontro entre um 

editor e um leitor, um contato que se estabelece um fio invisível que une um grupo de pessoas 

e, nesse sentido, ajuda a construir identidade, ou seja, cria identificações, da sensação de 

pertencer a um determinado grupo. 

Conforme Scalzo (2004), não dá para esquecer também que revistas são impressas e o 

que é impresso, historicamente, parece mais verdadeiro do que aquilo que não é. Elas servem 

para confirmar, explicar e aprofundar a história já vista na tevê e ouvida no rádio.      

Para Scalzo (2004, p.13), as revistas nasceram, por um lado, sob o signo da mais pura 

diversão – quando traziam gravuras e fotos que serviam para distrair seus leitores e 

transportá-los a lugares aonde jamais iriam, por exemplo. Por outro ajudaram na formação e 

na educação de grandes fatias da população, que precisavam de informações específicas, mas 

que não queriam – ou não podiam – dedicar-se aos livros. A autora afirma que, “a revista une 

e funde entretenimento, educação, serviço e interpretação dos acontecimentos. Possui menos 

informação no sentido clássico as notícias quentes e mais informação pessoal (aquele que vai 

ajudar o leitor em seu cotidiano, em sua vida prática).” 

 

4.4 A história do Clube Recreativo Dores  

 

O Clube Recreativo Dores foi fundado no ano de 1966 e inaugurado no dia 26 de 

dezembro de 1980. O clube iniciou suas atividades com cinco funcionários. Quando 

inaugurado, o espaço físico era somente parte da atual sede central, aproximadamente um 

hectare, ou seja, 10.000 metros quadrados. 

A ideia de criar um clube, de construir o Clube Dores, nasceu no ano de 1966. Durante 

dois anos foram tomadas algumas iniciativas, tais como a aquisição do terreno, elaboração de 

projeto e início das obras com venda de títulos. O primeiro presidente foi Sr. Vitelio 

Antoniazzi, que no ano seguinte entregou o cargo a Gabriel Sangoi, no final de 1967. Nesse 

meio tempo houve uma crise financeira no país, o que acabou atingindo algumas empresas de 

Santa Maria, principalmente do Bairro Dores, o que fez que com que a construção do clube 

paralisasse. 

Uma das maiores dificuldade no início foi um acidente meteorológico no final de 

1979. O clube estava prestes a ser inaugurado, quando uma enxurrada fez com que a atual 
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piscina externa da sede central ruísse completamente. Na época o presidente fez empréstimo 

pessoal para refazer as obras, enquanto eram feitas novas vendas de títulos. Quando o clube 

completava três anos de existência no final de 1983, foi lançado o jornal denominado “O 

Dorense”, sendo sua distribuição trimestral e impresso pela Empresa Zero Hora, de Porto 

Alegre. 

Em 1977, numa iniciativa do empresário Celestino da Cás, houve a retomada da venda 

de títulos e da construção do clube. Ele formou uma equipe de pessoas que, muitas delas, até 

hoje permanecem na diretoria. Em 1980, já inaugurava as piscinas do clube, primeira obra a 

ser entregue aos associados. Celestino foi presidente do clube por mais de 15 anos, sendo 

atualmente o patrono vitalício. 

O clube é dividido em categorias de sócio, atualmente são as seguintes:  remidos, 

patrimoniais, efetivos e dependentes. Atualmente, o clube tem nos cargos remunerados dois 

administradores  e 17 gerências, totalizando em torno de 300 funcionários fora de temporada e 

400 na temporada de verão. O objetivo do clube é proporcionar lazer/ recreação, prática 

esportiva amadora e atividades sociais exclusivamente para seu quadro de associados. Hoje o 

clube se situa numa área física de 30.000 metros quadrados na sede Central e 520.000 metros 

quadrados na sede campestre, cujo patrimônio está avaliado em cerca dos 50 milhões de reais. 

Só em piscinas, o clube possui  17. Também disponibiliza 10 campos de futebol, 12 

quadras de tênis, 12 salões de festas e mais uma infinidade de obras.  O clube possui hoje 

12.000 sócios titulares e mais 17.000 dependentes, e 80% de sua renda vem das contribuições 

sociais destes associados. O orçamento anual de 2010  foi de 15 milhões de reais, sendo que 

20% deste valor (três milhões) estava previsto para novos investimentos e 70% do valor 

arrecadado era para manutenção dos setores  e  custos operacionais. 

O clube procura manter o funcionário por um maior período de tempo empregado, 

ganhando mais entrosamento com o associado e prestando melhor atendimento ao usuário. As 

pesquisas mostram uma satisfação em torno de 90%. A função do sócio dentro do Clube é 

usufruir de toda a infraestrutura, obedecendo sempre às normas estatutárias, lei maior do 

clube. 

O êxito do Clube Dores nos empreendimentos e nos eventos realizados se dá a partir 

da credibilidade que o clube possui junto aos seus associados e a comunidade santamariense. 

O diferencial de ser sócio do Clube Dores em relação às demais entidades sociais de Santa 

Maria é na relação custo beneficio, oferecendo uma infinidade de atividades de 

entretenimento e lazer, nas dependências das Sede Campestre e Sede Central. 
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4.5 Um pouco dessa história 

 

No início, o jornal era terceirizado, tendo envolvimento de uma jornalista e um 

fotógrafo. Outros colaboradores faziam o trabalho gratuitamente. A primeira edição da 

Dorense em Revista foi concebida no mês de janeiro do ano de 2004. A publicação tinha cara 

e jeito de livro e só é considerada revista por que trazia vários artigos sobre um mesmo 

assunto – teologia – e era voltada para um público específico. Além disso, propunha-se a sair 

periodicamente. Como tudo que é inovador, inspirou publicações semelhantes pelo mundo.  

A Dorense em Revista, atualmente, é dividida em várias editorias, facilitando assim o 

contato direto com o leitor e a busca certa das informações, reunindo vários assuntos num 

lugar só e trazendo belas imagens para ilustrá-los. As revistas acabam tomando para si um 

papel importante com a ciência e a cultura.  

A revista do clube (Dorense em Revista) é importante, pois é o elo da diretoria e da 

administração com os associados, principalmente na divulgação de eventos e demais práticas 

sociais e esportivas. O clube tem todas as condições para que a comunicação seja a mais 

completa possível. Ocupa, ainda, uma coluna semanal em um jornal da cidade, tendo um site 

completo. Possui espaço diário em rádio AM local, e também uma rádio interna na sede 

campestre. Um espaço na televisão é visto como uma possibilidade futura de ação de 

comunicação. 

Além da revista informativa, o Clube Dores expõe os seus eventos, prestação de 

serviço, estrutura, fotos de todos os espaços, imagens das sedes campestre e central, através 

do site www.clubedores.com.br. O clube também já está nas redes sociais, por meio do 

twitter, no endereço @dorenserevista, local que a jornalista responsável utiliza para divulgar o 

andamento das edições, postar notícias e, com isso, interagir de modo efetivo com os sócios e 

com os não-sócios. Ao acessar a página do clube na internet, basta clicar no link revista, que 

as revistas até a edição 39 estão disponíveis para download e podem ser visualizadas no 

formato compactado (zip).  

Após, estão acessíveis para serem vistas na íntegra no site em JPG. Com isso, a revista 

pode ser acessada pela web e o sócio passa a ter a revista online além da tradicional que chega 

até a casa do associado sempre no começo de cada mês. Desse modo, é finalizada a relação e 

participação do sócio nas rotinas produtivas da Dorense em Revista. 

 

 

http://www.clubedores.com.br/
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5 A DESCRIÇÃO DA REVISTA 

5.1 EDIÇÃO NÚMERO 1 - JANEIRO E FEVEREIRO DE 2004 

 

A primeira edição da Dorense em Revista foi lançada pelo Clube Recreativo Dores no 

primeiro bimestre de 2004. O exemplar foi uma edição conjunta, que teve 20 páginas, e 

contou com assuntos relativos à entidade nos meses de janeiro e fevereiro de 2004. A capa 

trouxe uma foto de sócios se divertindo no chafariz do clube. Ainda na capa, duas chamadas 

com fonte colorida deram ênfase a duas épocas de intensa participação dos sócios nas 

dependências do clube, verão e o carnaval. 

Nas 20 páginas, foram apresentadas 11 publicidades, fruto de parcerias que o clube 

possuía com empresas e patrocinadores. São elas: In Moda Homem, Biomédica, Debrilho, 

Hidrotec, Química Pampa, Max Hot Climatização, Casa Cor, Walter Beltrame e Cia Ltda. 

Prontomix, Hidro SR, Multiproduções e Pampeiro. As publicidades proporcionaram recursos 

para a revista ser produzida e enviada para a casa de cada associado e para as empresas 

conveniadas. A primeira edição foi distribuída no final de fevereiro e início de março de 2004. 

No primeiro número, os sócios puderam contribuir na produção e realização da publicação 

por meio de matérias, fotos, receitas e sugestões, colaborando no envio dessas informações e, 

ajudando assim, com a produção da Dorense. 

 O envio do material era efetuado pelo próprio associado, pessoalmente, até a sede da 

revista que se localiza na Rua Bento Gonçalves, 400 - CEP 97.050-090 - Santa Maria - RS - 

Brasil, ou pelo e-mail; revista@clubedores.com.br. 

A revista foi dividida em editorias. Uma enfocou o carnaval dorense, nas páginas 3, 4 

e cinco, que trouxeram entrevistas com duas rainhas, a adulta, Amanda Molina Lucchese, 17 

anos, e a infantil, Mariane Leal Pibber, nove anos, bem como as garotas destaques ligadas ao 

carnaval do clube, Garota Xamego Mariana da Costa Magalhães, 15 anos, e a Garota 

Xameguinho, Ketlin Jaqueline Maciel Forgiarini, oito anos. Para ilustrar a entrevista e a 

matéria, apareceu a foto das meninas premiadas, citadas anteriormente. 

A página 6 era relacionada à Editoria Social. Nela, encontrou-se uma matéria sobre a 

noite de reveillon do ano de 2004, com seis fotos que ilustraram a página. O reveillon é uma 

atividade tradicional que a instituição proporciona aos sócios, todo dia 31 de dezembro, a fim 

de reuni-los na entidade. A página 7 referia-se a variedades, falando sobre assuntos diversos, 

tais como concurso fotográfico e propagandas. Na editoria Temporada, que englobou a página 

8, quatro fotos foram destacadas, mostrando sócios que estavam desfrutando das 
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dependências na sede central e campestre do clube em época de verão. A página 9 mostrava 

horários de ônibus que proporcionavam acesso à Sede Campestre, horários de funcionamento 

das piscinas, dia e local para exame médico, havendo também uma receita de sorvete. Esta 

edição fazia parte da editoria temporada. A página de número 10 referia-se à editoria centro 

aquático, tendo quatro fotos com dados específicos sobre piscina térmica e uma matéria 

falando sobre a Sede Campestre.  

Na página 11, denominada editoria de Educação, o espaço foi exclusivo para a escola 

que pertence ao clube, a Doritos. A escola acolhe alunos, que são filhos de sócios e 

funcionários dorenses. Na editoria, havia sete fotos, que mostraram as crianças no seu dia-a-

dia, estudando, pintando, brincando, indo ao banheiro, e também ilustrando a estrutura física 

do espaço onde ficam os alunos.   Na editoria Aconteceu, na página 12, a revista trouxe fotos 

de eventos comemorativos, enviadas exclusivamente pelos sócios, como os aniversários de 

Raquel Pereira Abelin, que comemorou 9 anos, Paola Borin, que festejou 10 anos, Karen 

Luise Moreira, que comemorou a festa de 15 anos, e Juliana Burger Rodrigues, em seu 

aniversário de 15 anos. Também havia fotos do casamento de Jorge Costa e Ivana Rocha, a 

formatura de Claiton Flores Castro, e uma foto geral de uma missa de Natal que aconteceu no 

ginásio poliesportivo. Na primeira edição, a editoria teve oito fotos publicadas.  

Na sequência, veio a página 13, com a editoria de Atividades Diversas. Nela, 

encontraram-se informações de agendas, e matérias relacionadas aos eventos que aconteceram 

dentro do clube, dando destaque às atividades artísticas do Departamento Tradicionalista do 

Clube Recreativo Dores. Trouxe, ainda, datas de eventos, como agenda, retorno das férias e 

acontecimentos em geral realizados pelo Departamento Tradicionalista. 

A página 14, direcionada à editoria de Esportes, abordou as atividades esportivas 

realizadas no decorrer de fevereiro de 2004, como futsal, bolão, bocha e biribol. Nela, foi 

possível encontrar uma foto contendo as equipes participantes do 1° Interregional Dores de 

Futsal. A página 15, denominada como esporte no verão, foi ilustrada com fotos de 

premiação, viagens, campeonatos internos e externos realizados pelas diversas áreas de 

esportes do clube, como vôlei, futebol, futsal, natação, bocha, bolão, academia, e danças. 

Nesta parte da revista, ainda, foi disposto um espaço de destaque com doze fotos, contendo a 

identificação de cada pessoa que foi premiada nas competições que ilustraram as várias 

situações que aconteceram no decorrer de campeonatos e disputas em geral. 

Na página 16 e 17, alocada à recreação e lazer, nos deparamos com eventos que 

ocorreram internamente na instituição, como patinação, grupos de danças do clube e de 

grupos convidados. Apareceram, também, nove fotos de confraternizações, como jantares e 
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almoços realizados e organizados pelos próprios associados e funcionários do Clube Dores e o 

natal, mostrando imagens do dia do evento.  

A página 18 foi reservada à diretoria do clube e mostrou o que foi feito pela Diretoria 

Executiva, Conselho Deliberativo e Diretoria Administrativa no período, bem como os 

projetos em andamento e para o futuro, tais como benfeitorias, construções, obras, 

revitalizações, reformas, ampliações, entre outros temas expostos através de fotos e matérias 

explicativas. A editoria destacou a participação da entidade dorense no Congresso Brasileiro 

de Clubes. 

No espaço destinado à biblioteca, na página 19, havia um relato sobre os livros que 

foram doados à entidade e adquiridos pelo clube. Continha, ainda, uma foto da festa dos 

funcionários que acontece uma vez por ano. A página 20, a contracapa, trouxe um anúncio 

publicitário de um dos parceiros da Revista. 

 

5.2 EDIÇÃO NÚMERO 20 - ABRIL E MAIO DE 2007 

 

A edição número 20 da Dorense em Revista contemplou os meses de abril e maio de 

2007 e teve 36 páginas. A capa possuía uma imagem grande de fundo, com uma paisagem da 

sede campestre do clube. Havia três chamadas grandes de matérias que estavam em destaque 

dentro desta edição, com as temáticas de outono, carnaval, educação e promoção. 

A página 2 foi reservada à “Palavra do Presidente”, contendo os nomes de todos os 

diretores, gerentes e assessores dos setores de serviço, que o Clube dispõe em prol do 

beneficio ao associado e o que cada um representa profissionalmente. A “Palavra do 

Presidente” privilegiou um espaço exclusivo ao presidente dorense o Sr. Ademir Antônio 

Pozzobon que expôs em um texto a sua visão sobre o Clube em geral. Na página, destaque 

para uma foto do presidente Sr. Ademir Antônio Pozzobon e outra foto mostrando uma 

paisagem da sede campestre das Dores.  

Na página 3, a editoria de Opinião trouxe a palavra do associado com relação à 

estrutura que o Clube oferece, sobre o atendimento, a estrutura física, reclamações, etc. Na 

mesma página, quatro fotos ilustraram reportagens sobre a festa de carnaval, o baile das 

crianças, sala da escolinha Doritos e uma imagem do outono.  

As páginas 4, 5, 6 e 7 foram direcionadas para uma grande reportagem sobre o 

carnaval dorense. As páginas tinham 24 fotos ilustrando a cobertura do baile de carnaval 2007 

do Clube. Nas fotos, ênfase para a presença dos associados no evento, as noites festivas, os 
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ambientes com os sócios se divertindo e as rainhas da festa. Essa ocasião ganhou destaque 

nesta edição em função da data em que a revista foi lançada.  

A editoria de Geral esteve na página 8 e apresentou eventos internos do clube e 

promoções disponibilizadas ao associado. Três fotos envolveram o dia das mães, o show 

acústico e a confraternização que os sócios realizaram nas dependências do clube. A página 9 

falou sobre a editoria “Aconteceu”, com fotos de eventos comemorativos, como a de uma 

turma de foliões que fizeram parte do carnaval de 2007. Outra imagem foi das rainhas dos 

balneários. A reportagem falou sobre as três meninas eleitas.  

A página 10 teve apenas uma publicidade de um dos patrocinadores da Dorense em 

Revista. Na página 11, a editoria de Geral, destaque para uma foto de paisagem e outra foto 

de uma flor. Havia, também, um texto de caráter psicológico, cujo tema era reflexão. A 

editoria Resgate integrou a página 12, com a participação dos sócios na produção da revista, 

por meio do envio de fotos de sócios de quando eram crianças e quando adultos. A página 

tinha 10 fotos do antes e depois. Cada imagem foi acompanhada de um pequeno texto que 

contou a história de cada associado. A manchete da editoria deu ênfase às fotos e ao texto. 

A Editoria Ser Visto, na página 13, mostrou também a participação dos sócios. Esta 

editoria expôs o trabalho manual dos sócios, como artesanato, pintura e culinária. A página 

exibiu quatro fotos ilustrativas dos trabalhos realizados pelos associados. Havia uma 

publicidade, no canto da página, de um dos patrocinadores da revista. Na editoria Em 

Circulação, na página 14, destaque para seis fotos dos sócios desfrutando da estrutura do 

clube. Ao lado de cada foto, um pequeno texto que falava sobre cada sócio e sua rotina dentro 

das Dores.  

A página 15 mostrou duas grandes chamadas sobre a programação dos eventos 

internos do clube. Datas, local e horário de cada evento que estava por acontecer mereceram 

destaque. Na página 16, editoria Entretenimento, o espaço foi reservado para receitas e 

culinária da estação do ano. O cardápio esteve direcionado ao outono. Na parte da revista 

denominada Conhecimento na página 17 o local está voltado à literatura, parte de divulgação 

e indicação de livros e doações feitas pelos sócios.  

As páginas 18 e 19 serviram à editoria Vitrine. No espaço, os sócios participaram de 

modo efetivo, com o envio de fotos e dados pessoais sobre as datas comemorativas que foram 

comemoradas nas dependências do clube. Havia 14 fotos de eventos, como aniversário de um 

e 15 anos, formaturas, casamentos e debutantes. Cada foto possuía, em sua legenda, o nome, 

idade, evento e nome de parentes de cada sócio mostrado. 
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A editoria Doritos, na página 20, divulgou a Escola Doritos. Na página, foram 

expostas oito fotos com a rotina das crianças que estudavam na escolinha. Festas, aulas e 

passeios que as crianças participaram foram evidenciados. O tradicionalismo ganhou espaço 

na página 21, com duas fotos que ilustraram as reportagens que falavam sobre o 

tradicionalismo do clube. Eventos do Departamento Tradicionalista Querência das Dores, 

como bailes e aulas de dança, entre outros, foram apresentados. 

Outra editoria, com o nome de Geral, esteve nas páginas 22 e 24. Imagens, fotos 

tiradas em vários momentos dentro da entidade e uma foto que mostrou o registro de novos 

parceiros que o clube adquiriu ganharam espaço. A seção Dirigentes e Cia, na página 23, 

mostrou as obras que estavam em andamento na ocasião. Apresentou, ainda, o perfil de um 

dos responsáveis pela organização da construção civil. Na editoria Contas, na página 25, 

espaço para a prestação de contas, o clube expôs para os associados todos os rendimentos e 

gastos que ocorreram durante cada mês. Havia duas tabelas que demonstravam os dados, e 

informações para que o sócio ficasse ciente dos gastos no geral. 

A seção Diretoria, nas páginas 26 e 27, trouxe as questões que envolveram a diretoria 

do clube. Em quatro fotos, ilustrou a rotina de trabalho dos componentes dessa área. Prestou 

contas do trabalho que os profissionais envolvidos no setor realizaram no decorrer de cada 

mês. As reuniões, ocorridas mensalmente, foram expostas nesta editoria. Os textos abordaram 

as benfeitorias, modificações, reformas, ampliações, construções e decisões, entre outros 

assuntos. 

A editoria Grupos, na página 28, exibiu as confraternizações nas quais os sócios 

participaram dentro do clube. Cada uma das quatro fotos ilustrou um pequeno texto, que 

informou sobre cada grupo, há quanto tempo participava dos eventos e o local onde eram 

feitas as reuniões. As fotos não possuíam legenda. Cada grupo foi identificado a partir do seu 

nome. A editoria de Esportes foi abrigada nas páginas 29, 30, 31, 32 e 33 e destacou todos os 

esportes e seus eventos no decorrer do mês. Nela foi possível encontrar duas fotos de um 

evento de dança. A matéria que ilustrou as fotos falou sobre as aulas de dança de salão que o 

clube proporcionou aos sócios. 

A página 30 trouxe uma grande foto do Centro Aquático do clube. Abaixo dela, uma 

tabela com as modalidades de natação que o clube disponibilizava. Na página 31, espaço para 

as premiações de bolão. Através de quatro fotos, as matérias eram explicativas e direcionadas 

à modalidade do esporte. Já a página 32 divulgou a modalidade de bocha, com duas fotos de 

torneios e premiação de bochófilos. O texto falou sobre a confraternização entre os jogadores, 

os torneios disputados e os eventos seguintes.   
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A página 33 foi reservada para o futsal. Oito fotos ilustraram os eventos que 

ocorreram nesse esporte, na bocha, na malhação e na natação. As matérias foram 

exclusivamente dos eventos ocorridos no decorrer do mês. Elas foram enviadas pelos próprios 

associados. A editoria de Obras ganhou espaço na página 34 e foi direcionada para a 

revitalização de espaços no clube. A reforma foi o principal destaque. A matéria, com cinco 

fotos, falou sobre os benefícios e a iniciativa do clube, para beneficiar o associado com 

ambientes mais bonitos e versáteis.  

A editoria Secretaria, na página 35, demonstrou, por meio de um gráfico, o valor das 

mensalidades para cada categoria de associado. Na mesma, existia uma listagem de esportes 

que o clube oferecia para o sócio, o dia em que cada um ocorria, o nome do professor 

instrutor, o local de cada aula e o horário. Com isso, facilitou a vida dos sócios. Assim, eles 

poderiam obter mais informações através da própria revista. Na contracapa, a página 36, 

trouxe um anúncio publicitário de um dos parceiros da Revista. 

 

5.3 EDIÇÃO NÚMERO 40 - OUTUBRO DE 2009 

 

A edição 40 da Dorense em Revista foi publicada com 60 páginas. Ela apresentou, na 

capa, uma imagem colorida, uma foto de um esportista cuja modalidade é a corrida. Na 

mesma, é possível localizar três chamadas que serviram como matérias em destaque. Uma 

delas é a chamada que diz respeito à 1ª Rústica Santa Maria, a outra fala sobre cultura gaúcha 

e, para finalizar, o 25° Baile de Debutantes do Clube Recreativo Dores.  

A página 2 esteve reservada à Palavra do Presidente. Ademir Antônio Pozzobon 

escreveu um texto, no qual expôs a sua visão sobre o clube em geral. A página trouxe, ainda, 

os nomes de todos os diretores, gerentes e assessores de todos os setores de serviço que o 

clube disponibilizava em prol do beneficio ao associado e o que cada um representava 

profissionalmente. Na página 3, veio o expediente da revista, com o nome dos profissionais 

envolvidos na comissão editorial da publicação, colaboradores, e pessoas envolvidas na 

produção. Havia também os endereços, e-mails e telefones de cada setor e cargo ocupado no 

clube.   

A página 4 mostrou, por meio de grandes chamadas e através de quatro fotos, o foco 

principal da edição. As imagens ilustraram os principais temas que foram abordados no 

interior da revista. A página 5 foi exclusiva para um anúncio publicitário. A editoria 

Homenagem, na página 6, mostrou a foto de um conselheiro do clube, que fez parte durante 

muitos anos da diretoria. Um texto contou a história de vida deste colaborador. Na página 7, 
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na editoria Aconteceu, foram colocadas três fotos de uma mostra fotográfica, que ocorreu no 

interior da Sede Central do Clube Dores.  

Na página 8, uma publicidade em destaque chamou a atenção das pessoas para se 

associarem ao clube. Ainda na editoria Aconteceu, na página 9, nove fotos destacaram a festa 

chamada Hot Dog Dance, um evento voltado ao público adolescente. Dando sequência à 

editoria, já nas páginas 10 e 11, havia seis fotos de eventos internos de dança do clube. As 

matérias eram direcionadas à explicação dos eventos e à premiação.    

O tradicionalismo ganhou espaço nas páginas 12, 13 e 14, com uma matéria de grande 

destaque, com direito à chamada na capa. Na editoria, onze fotos ilustraram outras matérias, 

que falaram sobre o tradicionalismo do clube. Na abordagem, eventos do Departamento 

Tradicionalista Querência das Dores, como bailes, aulas de dança, desfiles, fotos posadas, 

apresentações artísticas, jogo de truco, boleadeira de fogo e premiações. A página 15 serviu 

para um patrocinador da revista expor o seu trabalho. 

A editoria Cultura, na página 16, mostrou uma matéria relacionada ao setor da 

biblioteca. Expôs o relato sobre livros doados para o Clube, livros adquiridos, obras 

indicadas, resumo de um dos livros e sugestão de leitura para o sócio. A página 17 foi 

privativa para a divulgação de um dos patrocinadores da revista. 

Gastronomia, na página 18, foi o nome da editoria responsável pelas receitas postadas, 

sugestões de cardápios, dicas de comida para atletas e receitas para todos os gostos. A página 

19 serviu para a divulgação de um dos patrocinadores da revista. As páginas 20 e 21 foram 

específicas para a editoria Vitrine, local onde os sócios participaram, de modo essencial e por 

meio de envio de fotos e dados pessoais, de datas comemorativas que foram realizadas nas 

dependências do clube. Havia oito fotos de eventos, como aniversários de um e 15 anos, 

formaturas, casamentos e debutantes. Cada foto possuía em sua legenda, nome, idade, evento 

e nome de parentes de cada sócio mostrado. 

O espaço das páginas 22 e 23 foi alocado para uma série de oito publicidades dos 

patrocinadores que evidenciavam o seu trabalho mensalmente na revista. As páginas 24 e 25 

priorizaram o associado dorense. A editoria esteve voltada única e exclusivamente para 

abrigar fotos de sócios, que enviaram imagens dos lugares por onde passaram. Cada foto 

trazia o nome do lugar e o nome das pessoas envolvidas. No total, foram seis fotos. Na página 

26, a editoria Doritos divulgou a Escola Doritos. Seis fotos mostraram a rotina das crianças 

que estudavam na escolinha. Festas, aulas e passeios que as crianças participaram no decorrer 

de cada aula também mereceram destaque. 
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Na editoria Educação, na página 27, havia cinco fotos. Cada imagem ilustrava uma 

matéria, respectivamente, direcionada à educação em geral, educação na escola, educação e 

disciplina nas horas das refeições, e no modo como as pessoas costumam se comportar diante 

das situações. Na página 28, veio a Editoria Agende-se, que mostrou, através de três boxes, a 

agenda e a programação dos eventos que ocorreriam no decorrer do mês. A Editoria 

Debutantes, na página 29, trouxe um espaço especial, além da matéria ter sido uma das 

chamadas de capa da revista. O evento é de grande importância para o clube. O texto, 

ilustrado por uma única foto, falou sobre a relevância do evento para a sociedade 

santamariense e os associados dorenses. 

As páginas 30, 31 e 32 também estiveram voltadas para a Editoria Debutantes, com 

destaque para as fotos das 25 debutantes daquele ano. Cada foto tinha uma legenda, com o 

nome de cada uma e a filiação. A página 33 foi privativa para a divulgação de um dos 

patrocinadores da revista. A editoria Giro pela Semana Farroupilha ganhou um espaço 

especial da ocasião nas páginas 34 e 35, com 20 fotos exclusivas de atividades do 

Departamento Tradicionalista Querência das Dores, entre elas, da apresentação do grupo na 

Semana Farroupilha, festejada em setembro. As fotos não tinham legendas. 

As páginas 36 e 37 estiveram direcionadas às obras do clube. Elas trouxeram quatro 

fotos da inauguração de mais um empreendimento, a construção de um novo salão de festas. 

A pauta da matéria foi direcionada à estrutura física do local e seus benefícios. Ainda na 

Editoria Obras, nas páginas 38 e 39, encontramos 11 fotos das novas construções que o clube 

desenvolveu ao logo do tempo.  

A editoria Colaboradores, na página 40, serviu para descrever o perfil de cada gerente 

que trabalhava no clube. Dessa forma, o associado passou a conhecer o perfil de cada 

colaborador e qual a sua função.  A página 41 foi específica para a divulgação de um dos 

patrocinadores da revista. A página 42 apresentou a Editoria Escolinha, onde a matéria esteve 

voltada para os eventos artísticos do clube. A dança esteve presente nas três fotos que 

ilustraram a página. A página 43 serviu para a divulgação de um dos patrocinadores da 

revista. O esporte dorense ganhou destaque nas páginas 44, 45 e 46. Foi possível encontrar 

quatro fotos de eventos direcionados à turma de futsal infantil masculino. A matéria tratou 

sobre o incentivo ao esporte desde criança. A natação também esteve inclusa na seção 

esportiva, com duas fotos da turma da natação. O texto explanou sobre a integração entre os 

nadadores. 

Na página 47, ênfase para uma matéria sobre o campeonato de futebol que acontece 

anualmente no campo da Sede Campestre. Nas páginas 48 e 49, o assunto principal ainda foi 



40 
 

o esporte. Houve ampla divulgação referente à 1ª Rústica da Cidade. Quatro boxes ilustraram 

a página, com todas as informações necessárias para a participação no evento. Na página 50, 

para finalizar a seção esportiva, a bocha expôs o seu papel dentro do clube. A matéria chamou 

a atenção para que os competidores desse esporte pudessem se organizar para participarem 

dos campeonatos da modalidade. Duas fotos ilustraram a matéria. 

A página 51 trouxe a publicação do trabalho de um dos patrocinadores da revista. A 

Editoria Dorense em Ação nas páginas 52 e 53 exibiram 10 fotos. Tais imagens foram 

enviadas pelos sócios, resultados de viagens, férias e passeios. As fotos foram encaminhadas 

ao e-mail da revista para serem publicadas naquela edição. Pequenos textos citavam os 

lugares visitados. A página 54 divulgou uma publicidade sobre um evento que o clube 

oferecia aos sócios, a Copa Master de Voleibol Feminino. 

Confraternizações, na seção Espaço Especial, ganharam destaque na página 55. A 

editoria mostrou aqueles sócios que montaram grupos de amizade e desfrutaram dos salões de 

festa do clube, para confraternizar uns com os outros, através de encontros semanais, jantares, 

almoços, comemorações de datas festivas. A editoria tinha cinco fotos elucidativas e duas 

pequenas matérias que tratavam sobre os grupos. As páginas 56 e 57 trataram do tema 

memória e envolveram a história do Clube Dores. Evidenciaram o clube como era no passado, 

apresentando, por meio de onze fotos, a estrutura que a entidade tinha na época e as pessoas - 

os sócios e os trabalhadores - que já faziam parte. 

A página 58 revelou as dúvidas mais frequentes dos associados e as respostas que eles 

precisavam. Havia um pequeno box, onde foram explicados, para os sócios, dúvidas sobre as 

leis e artigos internos do clube. Na página 59, destaque para duas fotos da Sede Campestre. A 

página 60 a contracapa trouxe uma publicidade de um dos patrocinadores da revista. 

 

5.4 EDIÇÃO NÚMERO 50 - AGOSTO DE 2010 

 

A capa da edição 50 da Dorense em Revista, de agosto de 2010, trouxe uma imagem 

abstrata de um copo de vidro grande, de fundo. Havia três chamadas de matérias, assim 

descritas: “Falta pouco, o tempo está acabando, o Clube Dores surpreenderá você”, 

“Comunicação, 50 edições de Dorense em Revista” e “Espetáculo, Associados ganham 

apresentação do Tholl”. A presente edição foi realizada com 64 páginas.  

As páginas 2 e 3 foram reservadas à Palavra do Presidente, com texto do dirigente 

máximo do Clube Dores, Ademir Antônio Pozzobon, e a relação de nomes de todos os 

diretores, gerentes e assessores dos setores de serviço que o clube dispunha em prol do 
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beneficio ao associado e o que cada um representava profissionalmente. No expediente, foi 

possível encontrar o nome dos profissionais envolvidos na comissão editorial, colaboradores e 

pessoas que atuavam na produção da revista. Havia, ainda, os endereços, e-mails, telefones de 

cada setor e cargo ocupado no clube. 

A página 4 mostrou, por meio de quatro fotos e chamadas em destaque, o foco central 

da edição. Imagens ilustraram os principais temas tratados na edição 50 da revista. A página 5 

foi exclusiva para uma publicidade voltada aos sócios do clube. A editoria Aconteceu 

mostrou, nas páginas 6 e 7, 13 fotografias do Jantar Italiano, evento de muita importância e 

que ocorre duas vezes por ano no clube. A matéria deu ênfase à atividade, às pessoas que 

estiveram na ocasião e à temática do jantar. Foram colocadas três fotos de uma Mostra 

Fotográfica que aconteceu no interior da sede central do Clube Dores.  

Inverno foi uma editoria especial para a época fria do ano. Nesta página, a 8, foi 

divulgada à Campanha do Agasalho do ano de 2010. O clube se mobilizou, com o apoio dos 

sócios, para arrecadar agasalhos para quem precisava. A página 9 apresentou uma publicidade 

voltada a um jantar infantil que acontece duas vezes ao ano. A editoria denominada 

Biblioteca, na página 10, mostrou os livros doados para o Clube, livros adquiridos, obras 

indicadas pelos profissionais que trabalhavam no setor, resumo de um dos livros e sugestão de 

leitura para o sócio. 

A página 11 divulgou a publicidade de um dos parceiros do clube. A página 12 

enfatizou a editoria Aconteceu, mostrando três fotografias de um evento de muita 

importância, o Catálogo de Beleza e Caridade. Trata-se de um evento beneficente e que 

acontece no Salão Nobre do Clube Dores. A matéria deu evidência à atividade, às pessoas que 

estiveram no local e à temática do jantar. A página 13 serviu para divulgar um evento de 

relevância, o 2° Dores Fest, que estava na sua segunda edição. A página 14 divulgou a 

publicidade de um dos parceiros do clube. A página 15 foi especial para a divulgação de um 

dos principais eventos do ano para o clube, o Baile de Debutantes de 2010.  A página 16 

divulgou uma publicidade do clube, com a chamada “Você está preparado? Aguarde”. 

A página 17 foi especial, pois a publicidade dizia respeito a um evento que iria 

acontecer no clube, o Espetáculo Tholl. Na capa da revista, umas das chamadas em destaque, 

dizia respeito a esta publicidade. Foi uma maneira de divulgação do espetáculo. A editoria 

Gastronomia, nas páginas 18 e 19, serviu para divulgar receitas, sugerir cardápios, dicas de 

comida para o inverno, sopas, caldinhos, entre outras, para atletas, e receitas para todos os 

gostos. A página 20 trouxe notícias sobre investimentos do clube, como reformas. 
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A editoria Vitrine, na página 21, serviu para os sócios participarem de modo efetivo, 

através de envio de fotos e dados pessoais sobre as datas comemorativas que foram realizadas 

nas dependências do clube. Havia cinco fotos de eventos, como aniversário de um e 15 anos, 

formaturas, casamentos e debutantes. Cada foto possuía, em sua legenda, o nome, idade, 

evento, e nome de parentes de cada sócio mostrado. A editoria Programe-se, na página 22, 

mostrou, através de três boxes, a agenda e a programação dos eventos que ocorreriam no 

decorrer do mês de agosto, setembro e outubro de 2010. A página divulgou o evento e onde 

ele ocorreria, além do dia e horário.  

Destino, na página 23, foi a editoria reservada à participação efetiva dos sócios. Mais 

uma vez, esteve voltada para receber fotos e imagens que os sócios encaminharam para que 

aparecessem na revista. Os lugares diziam respeito a registros feitos pelos associados, por 

onde passaram. Cada foto possuía uma legenda explicando o nome do local e das pessoas. No 

total, foram quatro fotos. 

Na Editoria Cultura, na página 24, encontra-se uma única imagem, de uma exposição 

de fotos, e uma profissional da área. Uma matéria falava sobre os detalhes do evento. Nas 

páginas 25, 26 e 27, a Editoria Obras trouxe conteúdo referente a treze fotos de obras que 

estavam em desenvolvimento no clube. Nas imagens, foi possível encontrar o registro de 

construções de vários espaços na sede campestre. A matéria foi direcionada à estrutura física 

do local e seus benefícios.  

Giro pelo Clube, nas páginas 28 e 29, foi a editoria que mostrou, através de fotos, a 

rotina do associado dentro do clube. Apresentou os sócios em eventos, jantares, fazendo 

esportes, na academia e dançando, entre outros. A editoria mostrou, através de 20 fotos sem 

legenda, o dia-a-dia do associado. Programe-se, na página 30, trouxe três boxes, a agenda e a 

programação dos eventos que ocorreriam no decorrer dos meses de agosto e setembro de 

2010. Divulgou, para o associado, o evento e onde ele iria ocorrer, com dia e hora. A página 

31 foi específica para a divulgação de publicidade de um dos parceiros do clube. 

Nas páginas 32 e 33, esteve a editoria Comemoração, com material especial de 

comemoração da 50ª edição da Dorense em Revista. A matéria teve uma chamada de destaque 

na capa. Na mesma, foi apresentado um texto falando sobre a evolução da revista. Em 

pequenas fotos, apareceram algumas das edições mais importantes da revista. Foi passo a 

passo de como era feita a produção até chegar à casa dos sócios. Aconteceu, nas páginas 34 e 

35, exibiu quatro fotografias de um evento que envolveu diversos esportes dentro do clube, 

entre eles, bocha, sinuca e truco. São modalidades apresentadas na matéria dessa editoria, por 

meio de imagens e textos.  
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Colaboradores, na página 36, foi um espaço característico para expor o perfil de cada 

gerente que trabalhava no clube. Os associados puderam conhecer, assim, os funcionários e 

quais as suas funções. A página 37 divulgou a publicidade de um dos parceiros do clube. As 

páginas 38 e 39 serviram à Editoria Click, voltada unicamente para receber fotos. Os sócios 

enviaram imagens dos lugares por onde passaram. Cada foto apresentava o nome do lugar e 

das pessoas fotografadas. No total, foram seis fotos. 

A página 40 divulgou datas de eventos internos do clube que estavam por acontecer. 

Foi uma forma de fazer com que os sócios pudessem se agendar para aquelas atividades. A 

página 41 divulgou a publicidade de um dos parceiros do clube. A editoria Confraternização, 

na página 42, foi um espaço particular para aqueles sócios que montam grupos de amizade e 

desfrutam dos salões de festa do clube, para confraternizar uns com os outros, através de 

encontros semanais, jantares, almoços e comemorações de datas festivas, entre outras 

festividades. 

A página 43 divulgou a publicidade de um dos parceiros do clube. Na Editoria 

Esportes, nas páginas 44, 45, 46, 47 e 48, foi possível encontrar cinco fotos de eventos 

direcionados à dança das crianças, futsal e patinação. As matérias, com fotos ilustrativas, 

falaram sobre o incentivo ao esporte desde criança. Especificaram, ainda, os dias e aulas 

destes esportes e divulgaram a data de campeonatos. A página 49 mostrou a publicidade de 

um dos parceiros do clube. Na página 50, também voltada à Editoria Esportes, encontrava-se 

uma matéria que falava sobre amizade no futebol, mostrando uma foto com quatro amigos. 

Apontou que a amizade vai além dos gramados.  

A página 51 divulgou datas de eventos internos do clube que estavam por acontecer.  

Mais espaço para a editoria Esporte, nas páginas 52, 53, 54, 55, com a divulgação de um 

grande acontecimento esportivo que ocorre anualmente dentro do clube. Este evento é voltado 

para o sócio, como forma de fazer com que o associado possa interagir com o clube e os 

outros pares. O Tradicionalismo ganhou espaço nas páginas 56 e 57, para divulgar eventos do 

Departamento Tradicionalista Querência das Dores, como bailes, aulas de dança, desfiles, 

fotos posadas, apresentações artísticas, jogo de truco, boleadeira de fogo e premiações 

referente à área.  

A Editoria Memória, na página 58, tratou sobre a temática que envolvia a história do 

Clube Dores. Demonstrou, através de fotos antigas, como o clube era no seu início. 

Apresentou, ainda, cinco fotos sobre a estrutura que o clube tinha na época e as pessoas que já 

faziam parte: os sócios, trabalhadores e rainhas da época. A página 59 expôs uma publicidade 

de um dos parceiros do clube.  
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A editoria Secretaria, nas páginas 60 e 61, divulgou os valores atualizados das 

mensalidades, especificando cada uma das categorias de sócio, como efetivo, individual, 

patrimonial especial e patrimonial.  Mostrou as facilidades de pagamento. 

Prestando Contas, na página 62, serviu para o clube divulgar, para os associados, todos 

os rendimentos e gastos que ocorreram durante cada mês. Havia três fotos mostrando os 

funcionários trabalhando. Abaixo, estava um pequeno texto com dados e informações para 

que os sócios ficassem cientes dos investimentos no clube. A página 63 mostrou duas fotos da 

sede campestre. A contracapa da revista, na página 64, trouxe uma publicidade de um dos 

patrocinadores da revista. 
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6 A DESCRIÇÃO FINAL 

Ao finalizar as descrições “As rotinas produtivas e a participação dos associados na 

publicação Dorense em Revista”. Há uma significante evolução no conteúdo, qualidade de 

imagem, na participação dos sócios e no número de páginas de cada edição analisada. A 

primeira revista foi lançada em janeiro de 2004. Possuía 20 páginas, poucas fotos, textos 

pequenos e matérias com pouca informação. A publicidade era divulgada através dos 

patrocínios ilustrados por meio de imagens e, naquela época, eram poucas. A edição de 

número 20 mostrou o progresso do conteúdo, da imagem e das matérias. A revista teve 36 

páginas e exibiu uma melhora no aspecto visual e no conteúdo dos textos.  

A revista de número 40 se destacou pelo número de fotos ilustrativas, matérias mais 

completas e linguagem mais clara. O avanço foi visível, pois a edição veio com 60 páginas e 

muitas imagens, publicidades e textos mais informativos e interessantes. Desse modo, o leitor 

passou a contribuir ativamente na produção, por meio de envio de informações e fotografias. 

A Dorense em Revista de número 50 seguiu a mesma linha da edição 40. A progressão foi 

visível, assim como a imagem cada vez mais utilizada, a linguagem clara, as matérias 

acompanhadas por fotos de destaque, as cores das editorias mais evidenciadas e as editorias 

mais organizadas. A edição 50 teve 64 páginas. Os patrocinadores se destacaram por se 

encontrarem na maior parte das páginas. A propaganda de eventos internos passou a ter um 

lugar de destaque. Os sócios passaram a participar cada vez mais na produção da Dorense em 

Revista. 

Percebe-se ainda, com a análise realizada nesse trabalho, que o uso de fotos é um fator 

que teve um grande crescimento na qualidade de imagem e na quantidade de fotos publicadas 

da primeira até a última edição avaliada.  É de grande importância para a produção de uma 

revista, seja ela local ou não, a questão de qual o objetivo deste veículo para com a sua, no 

caso, a dorense e a santamariense. 

Os leitores podem participar, ou colaborar com a Revista, através de espaços 

específicos, sendo estes pré-determinados para que os leitores/associados participem. A 

editoria, “Vitrine” é destinada a fotos de associados ou não que aluguem algum salão de festas 

do Clube. “O Click dorense” traz fotos de associados em suas viagens ou com alguma 

personalidade famosa. 

Vale também alguma foto bonita tirada dentro do Clube. “O Ser Visto” é um espaço 

para que associados divulguem seus trabalhos artesanais. Existem ainda outras formas de 

participação como: envio de receitas, fotos antigas do Clube, fotos para o Giro pelo Clube, 
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dentre outras maneiras. O leitor pode, ainda, enviar e-mail deixando sugestão de matérias, 

elogios, reclamações. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho tratou de detalhar a rotina de produção da publicação Dorense em 

Revista, revista do Clube Recreativo Dores.  A comunicação desencadeada por meio da 

revista mostrou a aproximação entre o leitor e a produção. A revista foi reconhecida pelos 

sócios, de modo que pôde-se compreender essa afinidade, por meio de trocas de informações 

que existiram entre o emissor e o receptor e a relação entre eles. A transmissão de 

conhecimento, notícia e a exposição da vida pessoal, por meio de envio de fotos, fizeram 

parte da relação revista x leitor. A colaboração fez parte desta rotina de produção, e a 

satisfação do leitor, com sua imprescindível ajuda, só fez aumentar a participação efetiva, 

auxiliando na produção e, assim, contribuindo para a evolução das notícias e do conteúdo. 

Essa sociedade faz com que o leitor partilhe de seus momentos e sentimentos. 

Cabe ressaltar que quando se fala de evolução de conteúdo e imagem, não se pode 

esquecer que a figura sempre será uma representação de algo. É através da foto que o leitor 

passa a se interessar pela matéria, pelo assunto ou não. Ao produzir uma revista, é preciso que 

se conheça o leitor. A produção deve pensar no que o leitor quer ver e ler. É importante 

mencionar que uma imagem de revista, se bem alocada por meio dos elementos, será 

compreendida de modo que o público alvo passe a ler e colaborar com mais frequência. 

Consequentemente é possível conhecer o perfil do leitor e, com isso, facilitar e ajudar quando 

a revista é produzida. O conhecimento é transmitido a partir das rotinas produtivas e da 

participação do sócio.  

Hoje, a Dorense em Revista possui 65 mil leitores, e uma tiragem de 16 mil 

exemplares a cada edição produzida. A pesquisa torna-se importante, pois além de ser inédita, 

revela a importância do Clube Recreativo Dores. A revista tem, como intenção, passar a 

mensagem ao receptor, expondo o conteúdo informativo, atualizando o associado dos eventos 

internos e externos, por intermédio das matérias. Ainda é importante ressaltar nessa descrição, 

que a Dorense está ligada a um dos maiores clubes sociais da América Latina. Além dos 

sócios, a revista é distribuída para empresários, patrocinadores e colaboradores, sendo sua 

distribuição de forma gratuita.   

Por conseguinte, de acordo com a descrição, foi possível ter um conhecimento maior 

referente à estrutura da Dorense. Com isso, atingem-se os objetivos de conhecer 

detalhadamente o funcionamento do processo da produção de uma revista e destacar a 

participação do sócio. Contudo, a partir desta descrição das diferentes edições da Dorense, 
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pode-se dizer que a descrição foi feita com base na observação e com isso avaliar de que 

forma o sócio se faz presente nas rotinas produtivas.   

Com essa pesquisa, percebe-se que a possibilidade de crescimento da revista é grande. 

Por ser uma obra jornalística de variedades, passa a ter um público maior e direcionado a 

informações referentes aos acontecimentos que envolvem o clube. Assim, postula-se que seria 

interessante se a revista abrangesse não somente notícias voltadas ao clube e, sim, temáticas 

que abordassem o âmbito local, como matérias que englobassem assuntos gerais da 

comunidade. É importante destacar que a revista é conhecida nacionalmente e tem uma ampla 

responsabilidade com o seu leitor. O desenvolvimento da informação deve ser ainda muito 

criterioso. 
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