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RESUMO 

 

Esta dissertação é uma análise das práticas de comunicação implementadas pelas Prefeituras 

do Recife e de Caruaru, detendo-se essencialmente nos esforços de comunicação para o 

cidadão através do rádio. A pesquisa permitiu observar se o ato de comunicar dessas 

administrações municipais está mais voltado para uma comunicação pública ou para o 

marketing político. Os conceitos são bastante distintos, pois que comunicação pública prima 

pelo diálogo e pelo acesso à informação de interesse público enquanto que o marketing 

político é promoção do gestor público, apenas. 

A discussão sobre o tema comunicação no âmbito governamental tem tido avanços no Brasil. 

Após a ditadura militar até os dias atuais, esta tem sido uma luta de muitos atores da 

sociedade civil, inclusive cobrando às gestões municipal, estadual e federal, a elaboração de 

políticas de comunicação, o que torna o debate sobre o tema bastante oportuno.  

Para a elaboração do referencial teórico, refletiu-se sobre Comunicação, Comunicação 

Pública, Comunicação de Interesse Público, Marketing Político, Políticas Públicas de 

Comunicação, Participação, Esfera Pública, Accountability Democrático e Cidadania.  Neste 

sentido, destacam-se as obras de Graciela Selaimen, Pierre Zémor, Elizabeth Pazito Brandão, 

Jorge Duarte, Heloiza Matos, Ricardo Mello, Valério Brittos, César Bolaño, Bresser Pereira, 

Paulo Freire, Jürgen Habermas, Pedro Demo, Juan Bordenave e Venício Lima.  

Do ponto de vista metodológico, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa. Configura-

se como exploratória, descritiva, bibliográfica, documental, culminando com uma pesquisa de 

campo. O método primou pelo estudo de caso e pela análise de conteúdo. As principais fontes 

primárias de pesquisa partiram dos releases, sugestões de pauta, matérias, boletins com 

sonora, áudios de programa e sugestões de nota, que foram sistematizadas nos acervos das 

Secretarias de Comunicação das Prefeituras do Recife e de Caruaru. Serviram também como 

dados primários, as entrevistas realizadas com coordenadores de jornalismo, apresentador e 

gerente de conteúdo das rádios comerciais, localizadas nos municípios estudados. Além de 

outras pessoas que têm se dedicado ao rádio. 

Durante o labor investigativo, que versou sobre o período de julho de 2009 a março de 2010, 

observou-se que as Prefeituras do Recife e de Caruaru estão distantes da prática da 

comunicação pública. Como resultados, destacam-se uma sociedade desinformada, alheia aos 

assuntos de interesse público e desacreditada na possibilidade de dialogar com as prefeituras. 

Assim o estudo nos convida às seguintes indagações: será o acesso à informação de interesse 



 

 

público uma tarefa fácil nas administrações municipais? O cidadão dialoga com a prefeitura 

da sua cidade? Como identificar ações de marketing político? 

 

Palavras-chave: Comunicação Pública. Comunicação de Interesse Público. Marketing 

Político. Rádio Pernambucano. Gestão Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this dissertation is to analyze the practices of communications done by Recife and 

Caruaru city halls, focusing on the efforts of communications for the citizens by the radio 

essentially. The research allowed to observe, whether the act of communication of these 

public city administration is tending to a public communication or to a political marketing. 

The conceptions are very different, because of the public communication aims at the dialogue 

and the access of information of public interest, while the political marketing is the public 

manager‟s promotion only.  

The discussion about the communication theme on the governmental sphere has been 

improved in Brazil. After the military dictatorship, nowadays this is one of a fighting of 

several actors in the civil society, including requiring from the federal, public state, and city 

hall administrations, the conception of communication politics, what it makes the discussion 

about the theme very appropriate.  

Aiming at preparing the theoretical reference, there was a reflection about Communication, 

Public Communication, Public Interest Communication, Political Marketing, Public Politics 

of Communication, Participation, Public Sphere, Democratic Accountability, and Citizenship.  

According to these studies, the remarkable writings are made by Graciela Selaimen, Pierre 

Zémor, Elizabeth Pazito Brandão, Jorge Duarte, Heloiza Matos, Ricardo Mello, Valério 

Brittos, César Bolaño, Bresser Pereira, Paulo Freire, Jürgen Habermas, Pedro Demo, Juan 

Bordenave and Venício Lima.  

From the methodological point of view, it is a qualitative research kind. Patterned as an 

exploratory, a descriptive, a bibliographic, a documental one, ending with a research survey. 

The method prioritized for the case study and analysis of the subject.  The main sources were 

the releases, suggestion scripts, subjects, sounding news, audio program and suggestion 

scraps, which were systematized on the data base of Communication Secretary of Recife and 

Caruaru city halls. It was also done as primary data, the interviews done with the journalism 

coordinators, presenters and subject managers of commercial radios, located in the cities 

studies. Besides other people, who have been dedicated to the radio. 

During the researching labor, which lasted from July 2009 to March 2010, it was observed 

that the Recife and Caruaru city halls are distant from the practices of public communication. 

As a result, it must be highlighted a non-informed society, which does not know any public 

interest subjects and also a non-believer in the possibility to dialogue with the city halls. 

Consequently, the study invite us to the following questions: Will it be the access to the 



 

 

information of public interest an easy task in the city hall administrations? How may we 

identify the actions of political marketing?  

 

Keywords: Public Communication. Public Interest Communication. Politician Marketing. 

Pernambucano Radio. Municipal management. 
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INTRODUÇÃO 

 

 A essência desta dissertação é a análise das práticas de comunicação das 

Prefeituras do Recife e de Caruaru voltadas para o cidadão, através do rádio. Deteve-se em 

observar as práticas comunicacionais por duas lentes: o marketing político e a comunicação 

pública. Como veremos, a linha que separa os dois conceitos é bastante tênue, mas seus 

propósitos e aplicabilidades marcham para direções opostas. É importante destacar que este 

estudo não se deteve nos aspectos das concessões públicas de rádio, pois se restringiu as 

análises dos materiais produzidos pelas prefeituras estudadas e que foram encaminhados para 

as emissoras de rádio.   

  A pesquisa é inédita. Até onde foi possível pesquisar não há estudos científicos 

sobre Comunicação Pública (CP), com o foco nas Prefeituras do Recife e de Caruaru. Ao lado 

desse fato, o tema Comunicação Pública começou a ser discutido no Brasil na década de 90, 

inspirado no pequeno livro La Communication Publique, do autor francês Pierre Zémor2. Na 

época, estudiosos e pesquisadores já procuravam literatura brasileira a respeito, mas não 

encontravam
3
. Até os dias atuais, há poucos livros e estudos de casos sobre o assunto o que 

evidencia uma escassa produção científica. E se a busca for por conteúdos que relacionem os 

conceitos e experiências de Comunicação Pública, Comunicação de Interesse Público e 

Marketing Político, o resultado é ainda mais tímido. 

  Em abril de 2009, durante debate sobre CP, em Brasília (DF), o estudioso Pierre 

Zémor pontuou importantes observações. Ele defendeu que todos os gestores públicos devem 

prestar contas à sociedade e chamou atenção para a necessidade dos atores públicos 

encontrarem formas de estabelecer uma comunicação ativa com o cidadão. Dessa forma, 

precisam transmitir ao cidadão conteúdos que são de interesse público e, nos guichês de 

atendimento, o funcionário público deve dialogar para passar a mensagem de acordo com a 

necessidade do cidadão (ZÉMOR, 2009). A partir das palavras do palestrante, nota-se a 

urgência por mais reflexões no Brasil. 

 A pesquisa optou por estudar, particularmente, as práticas de acesso às 

informações de interesse público e os esforços de diálogo promovidos pelas prefeituras 

estudadas. Dessa forma, permitiu conhecer de que maneira estas instituições governamentais 

comunicam e dialogam assuntos de interesse comum com o cidadão. Até que ponto existe a 

                                                           
2
Presidente da Federação Européia de Comunicação Pública e fundador presidente da Associação Francesa de 

Comunicação Pública. 
3
História contada pela pesquisadora Elizabeth Brandão, durante Palestra de Pierre Zémor na Escola Nacional de 

Comunicação Pública no dia 24/04/2009 em Brasília – DF. 
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prática da comunicação pública entre governo municipal e sociedade? Os esforços de 

comunicação dessas prefeituras existem para atender instâncias do povo ou de particulares? A 

comunicação pública faz parte do governar das Prefeituras do Recife e de Caruaru? Estas e 

outras indagações circundaram a bússola da investigação. Porém, a pergunta que inspirou a 

pesquisa foi: Como as Prefeituras do Recife e de Caruaru informam e dialogam assuntos de 

interesse público com o cidadão, através do rádio?  

 Este questionamento abre uma perspectiva para a hipótese central, que baliza este 

estudo, na direção do senso comum: a de que a comunicação das Prefeituras do Recife e de 

Caruaru está focada na promoção do prefeito e dos seus feitos. E, mais especificamente, 

acreditamos em quatro possíveis razões que explicam porque as Prefeituras do Recife e de 

Caruaru canalizam a maioria dos seus esforços de comunicação para o marketing político. 

Primeiro, a comunicação faz parte do governar como um fim em si mesmo e não como meio 

facilitador da participação e do exercício da cidadania. Segundo, a população desconhece que 

tem direito à informação e ao diálogo sobre os assuntos de interesse público, por isso a 

maioria não cobra. Terceiro, a inexistência de lei que obrigue as prefeituras a adotarem os 

princípios da comunicação com finalidade pública favorece a permanência dessas práticas; 

por fim, predomina a negligência dos gestores em cumprir o seu trabalho comunicando 

sempre os planos, projetos, custos, ou seja, o que é de direito o povo saber e participar. Na 

contramão do que disse Barreto, quando a informação é socializada “produz conhecimento, 

modifica o estoque mental de informações no indivíduo e traz benefícios ao seu 

desenvolvimento e ao desenvolvimento da sociedade em que vive” (BARRETO, 2001). 

No início da pesquisa, procurou-se observar como alguns gestores públicos 

entendem comunicação: como um instrumento para promover sua imagem e seus projetos ou 

como uma estratégia para o desenvolvimento da sociedade? A realidade mais comum na 

esfera pública é de um lado uma comunicação subutilizada, e, do outro, cidadãos 

desmotivados em lutar pelo direito humano à comunicação. Assim, obter informações dos 

órgãos públicos é praticamente uma atitude desacreditada por muitos. Diante disso, fazia-se 

pertinente perguntar: como será que Dona Maria dos Prazeres, moradora da favela do Coque, 

negra, desempregada e analfabeta, vai ter a sua informação? Motivava-nos a crença na idéia 

de que a ausência de informação e de diálogo isola o homem do seu contexto social, defende 

Graciela Selaimen (SELAIMEN, 2003). 

Diante dos exemplos relatados, neste trabalho, foi possível perceber como é difícil 

encontrar uma política de comunicação, que faça parte do governar da administração pública 

municipal, voltada para os interesses do cidadão. Por outro lado, foram descritos também 



17 

 

esforços que denotam possibilidades de mudanças no uso da comunicação pelas prefeituras. 

O estudo desenvolvido com base nos argumentos da Comunicação Pública demandou uma 

análise acurada de suas possibilidades de contribuição para a gestão pública e estratégias de 

realização na “interlocução entre os vários setores da sociedade, exigindo uma comunicação 

capaz de integrar esses setores em prol de políticas públicas que procurem atender as 

necessidades sociais” (OLIVEIRA, 2003).   

  Institucionalmente, o estudo fez parte da linha de pesquisa Capital Social, 

Desenvolvimento Sustentável e Conhecimento, do curso Mestrado Profissional em Gestão 

Pública para o Desenvolvimento do Nordeste (MPANE). De igual maneira está em 

concordância com a linha de pesquisa, visto que o acesso à informação de interesse público e 

o diálogo são elementos essenciais para estabelecer e consolidar a confiança entre a prefeitura 

e o cidadão. Os objetivos deste trabalho foram: - Verificar a motivação pela qual as 

Prefeituras dos municípios de Recife e Caruaru informam e dialogam sobre assuntos de 

interesse público com os cidadãos; - Identificar como as Prefeituras do Recife e de Caruaru 

informam e dialogam sobre assuntos de interesse público com o cidadão; - Realizar análise 

comparativa de exemplos distintos de gestão municipal, no âmbito da Comunicação Pública, 

entre as Prefeituras do Recife e de Caruaru; e - Propor novas estratégias/ações de 

comunicação, para a gestão municipal, ancorada na Comunicação Pública. 

Para a elaboração do referencial teórico, refletiu-se sobre Comunicação, 

Comunicação Pública, Comunicação de Interesse Público, Marketing Político, Políticas 

Públicas de Comunicação, Participação, Esfera Pública, Accountability Democrática e 

Cidadania.  Neste sentido, destacam-se as obras de Graciela Selaimen, Pierre Zémor, 

Elizabeth Pazito Brandão, Jorge Duarte, Heloiza Matos, Ricardo Mello, Valério Brittos, 

César Bolaño, Bresser Pereira, Paulo Freire, Jürgen Habermas, Pedro Demo, Juan 

Bordenave e Venício Lima. Cabe registrar que a pesquisa convergiu com várias áreas do 

conhecimento. 

 Do ponto de vista metodológico trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa. 

Configura-se como exploratória, descritiva, bibliográfica, documental, culminando com uma 

pesquisa de campo. O método primou pelo estudo de caso e pela análise de conteúdo. As 

principais fontes primárias de pesquisa partiram dos releases, sugestões de pauta, matérias, 

boletins com sonora, áudios de programa e sugestões de nota, que foram sistematizadas nos 

acervos das Secretarias de Comunicação das Prefeituras do Recife e de Caruaru. Serviram 

também como dados primários, as entrevistas realizadas com coordenadores de jornalismo, 

apresentador e gerente de conteúdo das rádios comerciais, localizadas nos municípios 
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estudados. Além de outras pessoas que têm se dedicado ao rádio. O labor investigativo versou 

sobre o período de julho de 2009 a março de 2010. 

 A metodologia, deste estudo, teve início na fase de diagnóstico quando procurou 

entender como as prefeituras municipais trabalhavam a comunicação na gestão vigente. 

Com o intuito de conceber um contexto preliminar, com maiores evidências sobre a 

realidade da comunicação nos municípios, a pesquisadora analisou os sites das quatorze 

prefeituras da Região Metropolitana do Recife (RMR); conversou com diretores e gestores 

responsáveis pela comunicação das Prefeituras do Recife, de Olinda e do Paulista e também 

percebeu a dificuldade de se ter acesso à informação de interesse público nestas entidades. 

Na mesma época, viajou até a Paraíba para conhecer a prática de comunicação da Prefeitura 

de João Pessoa e, lá, entrevistou a Secretária de Comunicação, Lívia Karol Araújo. Esta 

administração municipal chamou atenção porque o Prefeito Ricardo Coutinho (PSB-PB) 

organizou a comunicação em três eixos básicos: a despersonalização, a democratização e a 

realidade. O prefeito adotou “a postura de abolir de vez o culto à personalidade e o uso da 

administração para promover a figura do administrador e seu partido político, em detrimento 

da gestão pública” (PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, 2009). Este exemplo 

paraibano foi o mais reconhecidamente próximo da prática de comunicação pública. 

 Realizou-se um levantamento bibliográfico sobre os temas Marketing Político, 

Comunicação Pública e Comunicação de Interesse Público, que possibilitou uma revisão 

teórica e a sistematização dos conceitos. A partir das análises dessas teorias, foram 

formulados, para este estudo, os indicadores de Marketing Político (Personalização; 

Autopromoção; Monofonia e Fonte Única), que possibilitaram um exame dos instrumentos de 

comunicação. Nesta etapa de amadurecimento dos indicadores, definiram-se as duas 

prefeituras estudadas. Olinda não foi selecionada porque a sua estrutura de comunicação tem 

muita similitude com a do Recife, e o Paulista não tem a cultura de desenvolver matéria 

sonora e/ou programetes para rádio. Diante disso, foram determinados os municípios do 

Recife e de Caruaru porque ambos estão situados em regiões distintas e têm tradição em se 

comunicar com o cidadão através do rádio. 

 Durante a pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas com secretários, 

diretores e coordenadores de comunicação das prefeituras pesquisadas; ouviram-se 

pesquisadores da história do rádio pernambucano como também jornalistas, apresentadores e 

radialistas das principais radiodifusoras do Recife e de Caruaru. Realizaram-se entrevistas 

pessoalmente (Gravadas em MP3), por e-mail e ao telefone. A pesquisa contou com um 

significativo universo de instrumentos de cada prefeitura, o que permitiu examinar 
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profundamente o comportamento comunicacional das entidades públicas. Todo material 

coletado foi organizado por tipo de instrumento e separado pelo mês de produção para 

facilitar o trabalho de análise. Após esta organização, a pesquisadora selecionou os 

instrumentos que seguiram para a etapa de apreciação à luz dos indicadores de marketing 

político e das teorias Comunicação Pública e Comunicação de Interesse Público.  

 Realizou-se análise dos seguintes documentos: Lei Orgânica dos municípios do 

Recife e de Caruaru; Lei 6.511, de 08 de novembro de 1960, que criou a Rádio Frei Caneca
4
; 

Lei 14.644, de 31 de julho de 1984, deu nova redação ao texto da Lei 6511; Lei 15.672, de 18 

de agosto de 1992, disciplina a Lei nº 14.644/84, que modifica a Lei nº 6511/60; Decreto nº 

21.067, de 20 de abril de 2005, que criou a comissão de instalação da Rádio Frei Caneca no 

município do Recife; Decreto Nº 1.171, de 22 Jun. 1994 que trata do Código de Ética 

Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal; Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (1948); e Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789). 

 Como já mencionado, a pesquisa seguiu o método do estudo de caso, uma vez que 

a pergunta foi de cunho exploratório e a indagação questionou uma prática do cotidiano. 

Robert Yin afirma que “o estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o 

fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são 

utilizadas” (YIN, 2001, p.32). Serviu-se também do método análise de conteúdo porque se 

ocupou em examinar as mensagens. Segundo Laurence Bardin, a análise de conteúdo é “um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN, 2002, p.38). Assim, com base 

nestes métodos, a pesquisadora procurando observar se a comunicação praticada pelas 

prefeituras – nas rádios - está voltada a facilitar o acesso à informação e ao diálogo com o 

cidadão ou apenas promover o gestor municipal e os seus feitos. 

 A pesquisadora participou de três eventos que contribuíram significativamente 

para o desenvolvimento deste estudo. O primeiro evento foi a palestra/debate sobre 

Comunicação Pública com o precursor Pierre Zémor, em Brasília (DF), no mês de 

abril/2009. Este evento possibilitou a aproximação com os principais autores que pesquisam 

e escrevem sobre Comunicação Pública no Brasil, a saber: Jorge Duarte; Elizabeth Pazito 

Brandão e Heloiza Matos. O segundo foi o XI Observanordeste, promovido pela Fundação 

Joaquim Nabuco (FUNDAJ) em novembro/2009, que reuniu estudiosos do Brasil para 

                                                           
4
 É uma rádio pública educativa, ainda no papel. A situação atual desta emissora e os detalhes estão descritas no 

capítulo 4. 
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discutir o tema Direito Humano à Comunicação. Por último, a oficina “Acesso à Informação 

de Interesse Público” promovida pela Organização Não-Governamental Artigo 19 (SP) e 

pelo Centro Cultura Luiz Freire (PE), em dezembro de 2009.  

 Assim, visando facilitar a compreensão do texto, optou-se por dividi-lo em quatro 

capítulos. No capítulo 1, Comunicação Pública e a Comunicação de Interesse Público: 

História e Caminhos, em que se faz referência a uma reflexão teórica sobre informação, 

comunicação e diálogo procurando explicar a diferença entre esses conceitos. Disserta-se 

também a respeito da trajetória histórica da Comunicação Pública no Brasil, procurando 

elucidar as várias interpretações assimiladas no país. Explica-se o significado de 

Comunicação de Interesse Público e traz pontos de vista dos estudiosos do rádio sobre a 

presença do marketing político nas emissoras. 

O segundo capítulo, Em busca do objeto de estudo, relata o caminho que a 

pesquisa percorreu até definir pelos objetos estudos. Realiza uma descrição sobre a história do 

rádio nos dois municípios estudados. Descreve como as Prefeituras do Recife e de Caruaru 

estruturaram suas Secretarias de Comunicação para se comunicar com o cidadão e lista quais 

são os instrumentos desenvolvidos para encaminhar às rádios. Por fim, apresenta os motivos 

pelos quais se optou pelo veículo rádio. 

O capítulo terceiro, Indicações de Marketing Político nas Práticas de 

Comunicação das Prefeituras do Recife e de Caruaru, explica o significado de cada 

indicador de Marketing Político e aponta analiticamente a presença de cada um deles nos 

instrumentos textuais e sonoros das prefeituras estudadas. Além de orientar práticas 

comunicacionais voltadas para a Comunicação de Interesse Público, a partir dos mesmos 

exemplos apresentados.  

 O capítulo 4, Potencialidades e Limites da Comunicação de Interesse Público, 

analisa a atuação das Prefeituras do Recife e de Caruaru, quando se comunica com o cidadão 

por meio do rádio, e mostra evidências de quais são os propósitos cotidianos ao se comunicar 

com os munícipes. Descreve como é o relacionamento entre as rádios comerciais e as 

prefeituras estudadas para que ambas alcancem os seus objetivos. Apresentação de exemplos 

das prefeituras estudadas, que denotam uma prática de comunicação mais direcionada para a 

Comunicação de Interesse Público. Finaliza este capítulo, mostrando a Rádio Frei Caneca 

como uma alternativa possível para a prática da Comunicação Pública. 

 Assim, acredita-se que a contribuição deste trabalho de pesquisa está em gerar 

massa crítica sobre onde começa e termina o território entre Marketing Político e 

Comunicação Pública. Propor uma agenda de discussão para que as prefeituras elaborem 
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políticas de comunicação públicas, desde que apartidárias e distantes dos interesses dos 

gestores públicos.  Além de contribuir na elaboração de indicadores de Marketing Político, 

que espera facilitar a sua identificação nos muitos esforços de comunicação desenvolvidos 

pelas administrações públicas. 
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CAPÍTULO 1 

COMUNICAÇÃO PÚBLICA E A COMUNICAÇÃO DE INTERESSE 

PÚBLICO: HISTÓRIA E CAMINHOS 

 

“O mundo humano é, desta forma, um mundo 

de comunicação” (FREIRE, 1977, p. 66). 

 

 

 Esta pesquisa é sustentada por teorias que dão legitimidade científica ao que foi 

observado durante dois anos. A prática da comunicação exercida nas Prefeituras do Recife e 

de Caruaru, para se comunicar com os cidadãos, exigiu, da pesquisadora, acuradas reflexões 

sobre os conceitos que foram utilizados. Assim, neste capítulo, será possível entender a linha 

conceitual seguida neste estudo e, para tanto, seguem os frutos e as descobertas das principais 

teorias. 

 

1.1. Informação, Comunicação e Diálogo 

  

 O homem desde muito cedo, faz uso da função comunicar - até porque é inerente 

à sua natureza - mas apesar do exercício desde tenra idade, compreende pouco sobre a 

essência da comunicação voltada para o próprio crescimento e para o  desenvolvimento da 

sociedade. A questão se complica ainda mais quando solicitado a pensar a respeito do que é 

informação e diálogo. MARTÍN-BARBERO faz algumas reflexões sobre o papel que a 

comunicação exerce na sociedade: 

 

Falar de comunicação significa reconhecer que estamos em uma sociedade 

na qual o conhecimento e a informação têm ocupado um papel primordial, 

tanto nos processos de desenvolvimento econômico, como nos processos de 

democratização política e social. (MARTÍN-BARBERO, apud MARTÍN-

BARBERO, REY & RINCON, 2000) (tradução pessoal). 

 

 Informação e Comunicação devem ser entendidas como bens públicos, 

necessários ao exercício da cidadania, e, o diálogo, uma realidade prática possível de ouvir e 

ser ouvido sem distinções de qualquer natureza. Portanto, a ausência de informação, 

comunicação e diálogo isolam o homem do seu contexto social. Defende Graciela Selaimen 

que: 

comunicar-se é mais que direito: é necessidade. Sendo a comunicação uma 

necessidade humana que, uma vez não atendida, põe em risco a manutenção 
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da vida e o bem-estar do indivíduo, evidentemente é um direito – 

fundamental e inalienável, que permeia todos os outros direitos humanos e é 

condição primordial para o exercício destes (SELAIMEN, 2003).  

  

 A conjuntura brasileira, no que se refere à comunicação, está presa aos resquícios 

dos militares cujo regime fez emudecer uma sociedade e torná-la sem tradição em participar 

dos assuntos de interesse comum. De acordo com os pesquisadores Brittos e Bolaño:  

 

o debate nacional em torno das políticas públicas de comunicação, embora 

muitas vezes intenso, não logrou até o momento mudar a equação do poder 

montada nos idos do regime militar, à diferença do que ocorreu com outros 

países, em que o processo de democratização se traduziu em uma mudança 

estrutural profunda na área da mídia (BRITTOS; BOLAÑO, 2008, p. 1).  
 

 O que é comunicação para o cidadão brasileiro? O povo a entende como uma 

política pública? Direito Humano? A sociedade civil compreende que a comunicação é 

fundamental para o processo de desenvolvimento, mas por outro lado observa-se pouco 

esforço do Estado (municipal, estadual e federal) em exercê-la voltada para o viés público. 

Segundo Ricardo Mello, “a comunicação, como direito e necessidade, é parte fundamental na 

viabilização de transformações almejadas pelo ser humano” (MELLO, 2004, p. 17-18). 

Quando a comunicação for reconhecida como um direito humano, consequentemente será 

tema de “discussão e ação enquanto política pública essencial, tal como políticas públicas 

para os segmentos de saúde, alimentação, saneamento, trabalho, segurança, entre outros” 

(RAMOS, 2005, p. 250). Essas garantias dependem do Estado reconhecer publicamente o que 

já é sabido por ele, ou seja, a comunicação como direito de todos, e desenvolver instrumentos 

garantidores dessa prática. Portanto, o Estado é personagem legitimador de políticas públicas 

como também legitimado pela legislação brasileira para tal exercício. Por isso, “O Estado é o 

„poder público‟. Ele deve o atributo de ser público à sua tarefa de promover o bem público, o 

bem comum a todos os cidadãos” (HABERMAS, 2003, p. 14). 

A sociedade é palco da complexidade e simplicidade da prática de comunicar. O 

homem-cidadão, sendo ser-pensante, é instigado a participar do contexto social pelo 

movimento da fala e da escuta. A combinação dessas partes terá sentido, quando se valerem 

da informação e do diálogo, sendo este último o exercício mais aprofundado da comunicação. 

A informação, neste ínterim, representa o combustível da construção de novas idéias e 

atitudes, ou seja, “transcende ali a solidão fundamental de todo ser humano: o pensamento se 

faz informação e a informação se faz conhecimento” (BARRETO, 2001).  Esse saber será 

renovado e enraizado quando propagado através do diálogo pelos pares, díspares, não importa 
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o sujeito. O que vale é fazer uso do direito de “ser dialógico, para o humanismo verdadeiro, 

não é dizer-se descomprometidamente dialógico; é vivenciar o diálogo. Ser dialógico é não 

invadir, é não manipular, é não sloganizar” (FREIRE, 1977, p. 43). 

Se fosse possível resumir, numa equação matemática, as três palavras aqui 

discutidas, seriam referenciadas da seguinte forma: Informação + Comunicação + Diálogo = 

Participação
5
. Assim, conclui-se que são facilitadores de uma relação mais democrática entre 

o Poder Público e o Cidadão.   

  

1.2. Comunicação Pública 

  

O tema “Comunicação Pública” começa a ser discutido conceitualmente no Brasil 

na década de 90, inspirado no pequeno livro La Communication Publique, do autor francês 

Pierre Zémor
6
. A obra foi descoberta pela professora Heloiza Matos, na França, em 1995, 

quando realizava pesquisa sobre comunicação política. Na época, estudiosos e pesquisadores 

já procuravam literatura brasileira a respeito, mas não encontravam. Foi a partir desse 

contexto que a Dra. Elizabeth Pazito Brandão teve a iniciativa de desenvolver uma tradução 

resumida da obra de Zémor. A tradução “[...] acabou por se tornar um marco decisivo na 

concepção de Comunicação Pública” (BRANDÃO, 2009, p. 14). 

 O conceito chega ao Brasil num momento político bastante peculiar. Na época as 

pessoas estavam discutindo sobre a construção da cidadania; a sociedade civil nascia e, no 

mesmo período, vários profissionais da área de comunicação acreditavam que a interface 

entre o Estado e cidadão não poderia ficar a cargo apenas da mídia, pois que não era portadora 

da verdade.  

 O primeiro presidente brasileiro a falar sobre comunicação pública foi Fernando 

Henrique Cardoso (FHC). O ex-presidente afirmava que a comunicação pública era um tema 

indissociável da democracia, porque possibilita uma relação mais aberta do governo com a 

população (BRANDÃO, 2009, p. 10). A partir de FHC, o país teve a chance de discutir 

comunicação como também entender o seu papel estratégico para a construção da cidadania. 

                                                           
5
 “Participação não é somente um instrumento para a solução de problemas, mas, sobretudo uma necessidade 

fundamental do ser humano, como o são a comida, o sono e a saúde. Ela tem duas bases complementares: uma 

base afetiva (participamos porque sentimos prazer em fazer coisas com outros) e uma base instrumental 

(participamos porque fazer coisas com outros é mais eficaz e eficiente que fazê-las sozinhos)” (BORDENAVE, 

1994, p.16). 
6
 Presidente da Federação Européia de Comunicação Pública e fundador presidente da Associação Francesa de 

Comunicação Pública. 
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 No segundo ano do Governo Lula, em setembro de 2003, o Ministro Luiz 

Gushiken apresentou as propostas para uma Política Nacional de Comunicação. O documento 

objetivou esclarecer os rumos de uma política de divulgação. Vale ressaltar que no início do 

governo, já havia dificuldade para elaborar conceitos sobre o que poderia ser uma política de 

comunicação para o Estado brasileiro (BRANDÃO, 2009, p. 11).  

No dia 30 de janeiro de 2009, durante entrevista no Fórum Social Mundial, o 

Presidente Lula anunciou a realização da Conferência Nacional de Comunicação para 

dezembro de 2009. Em fevereiro, do mesmo ano, a Comissão Pró-Conferência Nacional de 

Comunicação enviou um ofício (01/2009 Brasília) para o Ministro das Comunicações, Hélio 

Costa, propondo o tema, o calendário e a composição de Comissão Organizadora 

(INTERVOZES, 2009).  

 Assim, aconteceram as conferências estaduais e finalmente a realização da I 

Conferência Nacional de Comunicação (CONFECOM) nos dias 14 a 17 de dezembro de 

2009, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília. Participaram 1.600 

delegados de todo o Brasil, entre eles representantes de movimentos sociais, governo e 

empresários de comunicação e telecomunicações.  Perante a evolução da política de 

comunicação no Brasil (APÊNDICE A)
7
, tratou-se de um evento inédito no país, uma vez que 

na história brasileira nenhum presidente da república convocou a população para discutir 

política pública de comunicação. Para o pesquisador Venício Lima
8
, a 1ª CONFECOM:  

 

é a realização de uma reivindicação histórica dos movimentos sociais 

e constitui um avanço democrático com o qual os grupos privados de 

mídia, atores historicamente dominantes no setor, não souberam lidar. 

Apesar de interessar a todos os atores um marco regulatório atualizado 

para as comunicações, os empresários privados parecem acreditar que 

as políticas públicas continuarão sendo indefinidamente estabelecidas 

com a exclusão da cidadania. Espera-se que as entidades empresariais 

que se retiraram da conferência revejam suas posições e participem 

dos debates da 2ª Confecom (LIMA, 2009).   

 

O pensamento do intelectual Zémor começa a encontrar consonância com as 

discussões no Brasil, principalmente quando defende idéias de que todos os gestores públicos 

devem prestar contas à sociedade. Este direito é garantido ao povo francês, graças ao artigo 15 

da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, da Constituição: “A sociedade 

                                                           
7
 O Apêndice A – Evolução da Política de Comunicação no Brasil foi desenvolvido pela própria pesquisadora. 

8
 Venício Lima é Pesquisador Sênior do Núcleo de Estudos sobre Mídia e Política da Universidade de Brasília - 

NEMP – UNB 
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tem o direito de pedir contas a todo agente público pela sua administração.” (DECLARAÇÃO 

DOS DIREITOS..., 2010).  

Durante palestra sobre o tema Governo e Comunicação Pública, a Experiência 

Francesa, no seminário promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), 

no dia 24 de abril de 2009, em Brasília – DF, este pesquisador chamou atenção para a 

necessidade dos atores públicos encontrarem formas de estabelecer uma comunicação ativa 

com o cidadão. Sem esquecer que, para a entidade pública se comunicar bem no âmbito 

externo, deve ter uma boa comunicação interna.  Além disso, as informações precisam fluir 

internamente, deixando as equipes seguras, e por dentro, para transmitir os conteúdos que são 

de interesse público. Acrescenta também que nos guichês de atendimento o funcionário deve 

dialogar para passar a mensagem de acordo com a necessidade do cidadão. 

Zémor também destacou a necessidade de os órgãos públicos transmitirem 

informações que irão facilitar o dia a dia dos habitantes. As estudiosas no assunto, Elizabeth 

Brandão e Heloiza Matos, estavam presentes no evento e fizeram contribuições após a fala do 

palestrante. Heloiza Matos, a partir das palavras de Zémor, acrescentou que a “comunicação 

pública precisa ser vista como um processo político e social de interação contínua e durável, 

compreendendo a expressão, a interpretação e o diálogo de temas de interesse público.” Essa 

interação depende, muitas vezes, do estímulo à participação de atores sociais em espaços 

legitimados e reconhecidos para ouvir e falar sobre as demandas da sociedade. A 

pesquisadora Elizabeth Brandão, durante os seus comentários, ressaltou que é necessário 

“construir uma relação com o cidadão e não só transmitir informações.” 

No livro La Communication Publique, Zémor traz conteúdos baseados na sua 

experiência na França. Ele escreve que os propósitos da Comunicação Pública caminham 

junto com os objetivos da instituição pública e suas funções são: 

 

 a) informar (levar ao conhecimento, prestar conta e valorizar); b) de ouvir as 

demandas, as expectativas, as interrogações e o debate público; c) de 

contribuir para assegurar a relação social (sentimento de pertencer ao 

coletivo, tomada de consciência do cidadão enquanto ator); d) e de 

acompanhar as mudanças, tantos as comportamentais quanto as da 

organização social (ZÉMOR, 2003, p. 76).  

 

Com isso, o estudioso define Comunicação Pública como sendo uma 

“comunicação formal que diz respeito à troca e a partilha de informações de utilidade pública, 

assim como à manutenção do liame social cuja responsabilidade é incumbência das 

instituições públicas” (ZÉMOR, 2003, p.77). Ao analisar este conceito, discorda-se do quesito 
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responsabilidade que cabe às entidades públicas porque a dinâmica da troca de informações 

deve ser um movimento de todos, principalmente do cidadão. Em se tratando de Brasil, não 

podemos esperar pelos órgãos públicos. A grande maioria não tem interesse em informar, 

ouvir e assegurar espaços de diálogo para que o cidadão exerça o seu papel de ator-

participante e incorpore a cultura do controle social. Vale lembrar que a comunicação é de 

domínio público e para tanto Zémor (2003, p. 77) espera que a prática da Comunicação 

Pública “contribua para alimentar o conhecimento cívico, facilitar a ação pública e garantir o 

debate público.” 

De acordo com Zémor (ZEMÓR, 2003, p. 79), o cidadão francês respeita as 

entidades públicas, porém reclama da falta de informação, das mensagens mal formuladas, 

incompletas ou mal propagadas. Portanto, observa-se um caráter mais participativo do 

cidadão francês se comparado ao brasileiro, pois os números de reclamações no Brasil sobre, 

por exemplo, a falta de informação de interesse público, ainda são inexpressivos. Vale 

ressaltar que na “comunicação pública o cidadão é um interlocutor ambivalente” (ZEMÓR, 

2003, p. 79). Dessa forma, a sua atuação, na sociedade, não pode ficar restrita, apenas, às 

funções de contribuinte, usuário e eleitor. No decorrer do texto, o autor nomina receptor como 

sinônimo de cidadão o que, na visão da pesquisadora, está rotulando-o de participante para 

expectador. Logo, trata-se de uma nomenclatura usada na França, mas que no Brasil tem 

repercussões bastante inibidoras, ou seja, pode tirar dele o direito de ser emissor e decisor.  

 Mais adiante, o estudioso chama atenção para as finalidades da comunicação e 

dos meios de comunicação. O alerta é para as formas publicitárias que vem com o impacto 

das imagens, promoções e, no entanto, deixam de cumprir com as funções da Comunicação 

Pública (ZÉMOR, 2003, p. 83). As agências de publicidade podem desempenhar suas 

atividades de mercado, porém sem perder de vista o seu potencial de levar mensagens de 

interesse coletivo. Segundo João Roberto Vieira da Costa, a “Comunicação de Interesse 

Público é toda ação de comunicação que tem como objetivo primordial levar uma informação 

à população que traga resultados concretos para se viver e entender melhor o mundo” 

(COSTA, 2006, p. 20). O exercício da comunicação possibilita uma diversidade de aplicações 

que vai de informar como os serviços são prestados aos cidadãos – por exemplo - até instigá-

lo a uma postura de codecisor de temas que fazem parte do seu contexto social.  

 

Os três diferentes tipos de comunicação: a) de informação e de explicação, 

intimamente ligada à legitimidade mesmo da mensagem pública, quer se 

trate das informações sobre o funcionamento institucional prático que os 

serviços devem fornecer aos cidadãos, quer se trate das regras do jogo cívico 
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que convém serem lembradas repetidamente; b) de promoção ou de 

valorização das instituições e de seus serviços, dos seus temas e das grandes 

causas sociais; c) de discussões ou de proposições ao debate de projetos de 

mudanças institucional, de escolhas de sociedade e de ofertas políticas. 

(ZÉMOR, 2003, p. 76). 

 

A vivência da Comunicação Pública é legítima a partir da dinâmica de troca com 

o receptor, neste caso o cidadão. A legitimidade depende ainda da relação estabelecida pelos 

representantes do serviço público quando recebem sugestões, reclamações, questionamentos, 

dúvidas, tratando cada pessoa humana de acordo com as necessidades por ela apresentadas. O 

diálogo deve acontecer numa linguagem em que todos os participantes entendam o conteúdo 

discutido; os dados públicos devem ser acessíveis ao cidadão, “mas também as decisões 

devem ser motivadas e os cidadãos consultados sobre os projetos” (ZÉMOR, 2003, p. 85). 

Desse modo, Zémor conclui o primeiro capítulo afirmando que os fundamentos da 

Comunicação Pública estão calcados na ambivalência e na utilidade pública das mensagens 

públicas (ZEMOR, 2003, p. 85). 

O segundo capítulo do livro faz ênfase às formas de fazer Comunicação Pública 

de acordo com o propósito da entidade pública. Zémor escreve cinco categorias: 

 

1) Responder à obrigação que têm as instituições públicas de levar 

informação a seus públicos; 2) Estabelecer a relação e o diálogo de forma a 

desempenhar o papel que cabe aos poderes públicos, bem como para 

permitir que o serviço público atenda às necessidades do cidadão de maneira 

mais precisa; 3) Apresentar e promover cada um dos serviços oferecidos pela 

administração pública; 4) Tornar conhecidas as instituições elas mesmas, 

tanto por uma comunicação interna quanto externa; 5) Desenvolver 

campanhas de informação e ações de comunicação de interesse geral 

(ZÉMOR, 2003, p. 85). 

 

Portanto, as entidades públicas têm a obrigação de comunicar, difundir 

informações como também torná-las acessíveis à população. Afinal, a comunicação é um 

direito humano além de ser um dos elementos básicos para o exercício da cidadania. Sobre 

isto Zémor destaca que “é dever do poder público disponibilizar essas informações, bem 

como fornecer as regras do “jogo coletivo” (procedimentos e normas) e de prestar contas de 

utilidade pública” (ZÉMOR, 2003, p. 86). As dificuldades apontadas pelo autor para a 

acessibilidade à informação pública são a proliferação das normas públicas e a abundância de 

textos. Ele sugere que os órgãos públicos simplifiquem as formas e tornem as informações e 

os dados, que são levados ao público, mais claros (ZÉMOR, 2003, p. 86).  
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A Comunicação Pública surge como ponte para romper a falta de diálogo entre o 

funcionário público inacessível, mal informado, que não sabe ouvir ou não quer, e pessoas 

interessadas em participar de discussões sobre assuntos de interesse público. A medida que a 

população cobrar esta dinamização dialógica, os servidores serão obrigados, pelas 

circunstâncias, a se informar mais e serem atentos aos conteúdos procurados. “O diálogo é 

uma forma de avaliação do serviço público e de recolher idéias, propostas, medir o grau de 

satisfação, formas de melhorias etc.” (ZÉMOR, 2003, p. 89).  Assim, segundo Zémor, a 

Comunicação Pública se esforça para: 

 

a) tornar mais acessível o serviço público; b) facilitar os contatos com o 

usuário; c) redesenhar a arquitetura interna dos locais a fim de evitar filas ou 

contribuir para que elas sejam mais suportáveis; d) estimular formas de 

trocas mais pessoais e conviviais com os usuários; e) adaptar os horários de 

funcionamento dos locais públicos para melhor atender o usuário; f) facilitar 

pequenos serviços necessários (posto bancário no local e em horário 

compatível, fotocopiadora, etc.); g) serviço de tele-atendimento (e não 

telemarketing), o que exige um tipo de treinamento diferente daquele que se 

faz para o mercado; h) atualização das informações nos postos, no tele-

atendimento, na internet (ZÉMOR, 2003, p. 88). 

 

 No capítulo dois, o pesquisador francês também esclarece sobre a comunicação 

cívica
9
. Ele diz que o nível cultural cívico é fraco, o que atrapalha os esforços de comunicação 

para a população. Os motivos que causam fracasso são, em primeiro lugar, a falta de 

participação do cidadão, tornando-o passivo frente aos problemas públicos; segundo, a coisa 

pública é muito velada pela administração política e, por último, os grupos sociais parecem 

dispersos por sofrerem influências sócio-culturais. Além do mais, a comunicação cívica não 

conta com amplo espaço na mídia de massa para informar (ZÉMOR, 2003, pp. 93-95).  Neste 

ínterim, Zémor indaga-se sobre os riscos das informações cívicas ganharem uma 

personalidade de campanha política (ZÉMOR, 1995, p. 96).  

No Brasil, a maioria das entidades públicas, quando planejam seus esforços de 

comunicação institucional, não se preocupam em explicar como funcionam, quais os seus 

objetivos, como o cidadão pode se utilizar dos serviços, aonde ir para participar das 

discussões sobre os projetos desenvolvidos pela entidade, etc. Acredita-se que estas sejam 

atitudes de transparência, fazendo com que o povo se sinta ator-participante e não mero 

expectador. Por fim, Zémor conclui o livro enfatizando que as instituições devem também se 

                                                           
9
 “Entendida como o conjunto das instituições públicas nas suas relações permanentes com os cidadãos, 

sobretudo a nível local, mas também os atores sociais mais marcantes para os cidadãos, por exemplo, no local de 

trabalho. A informação cívica tem por objetivo o conhecimento de base necessário ao funcionamento 

institucional e político” (ZÉMOR, 2003, p. 93). 
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preocupar com a comunicação interna garantindo, dessa forma, funcionários bem informados 

sobre o que acontece dentro e fora do órgão. (ZÉMOR, 2003, p. 101) 

A obra de Pierre Zémor foi suficiente para inspirar pesquisadores como a Dra. 

Elizabeth Pazito Brandão, que vem ao longo dos últimos dez anos estudando o tema 

Comunicação Pública. Brandão publicou um texto chamado “Conceito de Comunicação 

Pública”, que foi apresentado no VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom
10

, em 

2006. Este artigo traz informações sobre os usos e significados da expressão Comunicação 

Pública (CP) no Brasil e no mundo. Brandão constata que o termo é identificado com: os 

conhecimentos e técnicas de Comunicação Organizacional; Comunicação Científica; a 

Comunicação do Estado e/ou Governamental; a Comunicação Política; e as Estratégias de 

comunicação da sociedade civil organizada (BRANDÃO, 2009, pp. 1-9). O termo 

Comunicação Pública tem diferentes significados “dependendo do país, do autor e do 

contexto” (BRANDÃO, 2006, p. 1). 

Em Buenos Aires (Argentina), os autores Adriana Amado Suárez e Carlos Castro 

Zuñeda entendem Comunicação Pública como divulgação organizacional. Afirmam que a 

comunicação é um patrimônio comum da sociedade e que as organizações devem praticá-la 

de maneira responsável. Na América do Sul, América Central e EUA o termo é entendido 

como um “processo de informação voltado para a esfera pública” (BRANDÃO, 2006, p. 2).  

O pesquisador argentino Denis McQuail fez um levantamento histórico do 

conceito Comunicação Pública, entre autores europeus e americanos, e afirma que o termo 

 

denota a intrincada rede de transações informacionais, expressivas e 

solidárias que ocorrem na “esfera pública” ou no espaço público de qualquer 

sociedade (...). Em seu significado moderno estendido, este espaço designa 

principalmente os canais e redes de comunicação massiva, e o tempo e o 

espaço reservados nos meios para a atenção de temas de preocupação 

pública geral. Também abarca a referência a um domínio de temáticas de 

interesse geral acerca de quais são pertinente e legítimo comunicar aberta e 

livremente
11

 (McQUAIL, 1998, p. 26). 

 

Como visto nesta definição, o entendimento confunde-se com a comunicação 

política. Também, chama a atenção para a necessidade de comunicar temas de interesse do 

cidadão, nos espaços públicos, destacando a responsabilidade dos canais de comunicação para 

este propósito. 

                                                           
10

Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação - Intercom. Página: 

http://www.intercom.org.br/intercom/intercom.shtml 
11

 Tradução da pesquisadora. 
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Na Fundação Social Porto Rico, Juan Camilo Jaramillo e seu grupo acreditam que 

a idéia da Comunicação Pública nasce da relação entre comunicação e política. Defendem que 

a comunicação e as informações são bens públicos e que o comunicar coletivo, em função da 

coletividade, deve promover a mobilização da sociedade (JARAMILLO, 2003). 

No Brasil, existe uma tendência para identificar comunicação pública como a 

comunicação feita pelos órgãos do governo. Mas diante das várias visões interpretativas da 

expressão CP, “é possível encontrar um ponto comum de entendimento que é aquele que diz 

respeito a um processo comunicativo que se instaura entre o Estado, o governo e a sociedade 

com o objetivo de informar para a construção da cidadania” (BRANDÃO, 2006, p. 10). E 

acrescenta defendendo que o exercício da cidadania e a formação do espaço público 

dependem das condições de informação e comunicação.  

A esfera pública é o palco principal para a prática da Comunicação Pública, desde 

que nela os atores – Estado, Governo e Sociedade – tenham as mesmas condições de falar e 

ouvir.  Eis um exemplo de democracia, mas que, para vivenciá-la, dependerá de mudanças 

culturais. Primeiro, o Estado deve garantir e fazer valer o direito do cidadão a ter acesso às 

informações. Segundo, a sociedade precisa entender que cabe a ela ser um cogestor das 

entidades públicas, procurando participar para compreender, entender e verificar se os 

recursos públicos estão sendo – por exemplo – empregados de acordo com os objetivos 

determinados. O povo não tem a cultura de cobrar accountability (prestação de contas) como 

também não vivencia a cidadania ao ponto de querer se envolver na discussão pelos assuntos 

de interesse coletivo. Quantos brasileiros incorporam este comportamento à sua vida? Este 

nível consciencial pertence a um número reduzido de pessoas, portanto o que prevalece são 

amordaças impostas por acreditar que não vale a pena falar ou buscar o que se deseja. 

Infelizmente, a maioria dos brasileiros não sabe que a comunicação é um direito humano 

(DECLARAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, 1948, Art. XIX)
12

. A terceira mudança 

depende de o Governo compreender o papel da comunicação para uma gestão participativa e 

estabelecer políticas que garantam o acesso à informação e ao diálogo. São raros os gestores 

públicos e governantes que incluem na sua proposta de trabalho uma política de comunicação 

disposta a dialogar, assuntos de interesse coletivo, com o cidadão. Portanto, na prática o mais 

                                                           
12

 Artigo XIX - Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade 

de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e 

independentemente de fronteiras. 
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comum é vermos os esforços de comunicação serem trabalhados para preservar a imagem do 

político e dos seus feitos. 

Dando continuidade às reflexões, Brandão assevera que o conceito “Comunicação 

Pública” está em construção no Brasil e que existe um cuidado dos pesquisadores brasileiros 

em diferenciá-la da comunicação governamental (BRANDÃO, 2009, p. 14). No decorrer das 

análises, a autora cita Heloiza Matos fazendo referência ao seu texto Comunicação Pública, 

democracia e cidadania: o caso do legislativo, porque nele “apresenta a existência de uma 

comunicação pública que envolveria o cidadão de maneira participativa, estabelecendo um 

fluxo de relações comunicativas entre o Estado e a sociedade” (MATOS, 2004 apud 

BRANDÃO, 2009, p. 14). Já Novelli é referendada por mostrar um ponto de vista diferente 

quando afirma que a Comunicação Pública deve ser exercida pelos órgãos competentes da 

administração pública e, portanto julga relevante “para o exercício da participação política e 

da cidadania” (NOVELLI, 2006 apud BRANDÃO, 2009, p. 18). Brandão também discorre 

sobre a semelhança de entendimento entre Ricardo Mello (2004) e João Roberto Vieira da 

Costa (2006) sobre comunicação pública, pois defendem a incorporação da noção de interesse 

público. (apud BRANDÃO, 2009, p. 19). Assim, do grupo de autores analisados, Jorge 

Duarte é o único que traz um conceito que mais se identifica com Brandão, afirmando que  

 

Comunicação pública coloca a centralidade do processo de comunicação no 

cidadão, não apenas por meio da garantia do direito à informação e à 

expressão, mas também do diálogo, do respeito a suas características e 

necessidades, do estímulo à participação ativa, racional e coresponsável. 

Portanto, é um bem e um direito de natureza coletiva, envolvendo tudo o que 

diga respeito a aparato estatal, ações governamentais, partidos políticos, 

movimentos sociais, empresas públicas, terceiro setor e, até mesmo, em 

certas circunstâncias, às empresas privadas (BRANDÃO, 2009, p. 61). 

 

Após apresentar os pensamentos dos autores, nota-se que a expressão 

Comunicação Pública tem tido – ao longo do tempo – diferentes significados. Baseado no 

artigo de Brandão (2009) foi elaborado um quadro com as várias compreensões dessa 

expressão. 

 

Comunicação Organizacional 

Adriana Amado Suáre  e Carlos Castro 

Zuñeda (1999) 

Processo de divulgação da entidade; 

Comunicação interna e com os seus públicos. 

Cria relacionamentos, constrói imagem e 

identidade.  
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Comunicação Científica Despertar o cidadão para os assuntos que 

dizem respeito à natureza, ao homem e a 

sociedade. Divulgação dos assuntos 

científicos à população, pois as produções e 

reflexões precisam ser difundidas. 

Comunicação Governamental 

 

 

 

 

 

 

Estabelece um fluxo de informação e 

comunicação com os cidadãos. É uma forma 

do Governo prestar contas;  dar 

conhecimentos dos projetos, ações e políticas 

que realiza e que são de interesse público. 

Exemplos: ouvidorias, 0800, call centers, 

conselhos, audiências públicas. 

Comunicação Política 

Denis McQuail (1988), Ferguson(1990), 

Boris Libois (2002). 

Analisa a questão da comunicação contraposta 

ao interesse público e o seu lugar de direito no 

espaço público. Discute a responsabilidade do 

Estado sobre políticas públicas de 

comunicação. 

Estratégia de comunicação da sociedade 

civil organizada 

Juan Camilo Jaramillo  

Cicília Peruzzo 

Tem a perspectiva de uma comunicação 

libertadora relacionada com a construção do 

espaço público. 

Acredita na comunicação como caminho para 

a mobilização e para o desenvolvimento 

social. 

Instrumento de mobilização da comunidade, 

através de tecnologias da comunicação as 

ONGs fortalecem e alcançam suas propostas 

de mudança social. 

Comunicação participativa e democrática. 

 

Comunicação Pública entendida no Brasil 

Jorge Duarte, Heloiza Matos, Elisabeth 

Pazito Brandão e Luiz Martins. 

 

Diálogo entre Estado, governo e sociedade 

para o exercício da cidadania e 

desenvolvimento social. 

No governo Lula é entendida com o sentido 

de informação para a cidadania. 

A academia entende por “informação para a 

construção da cidadania”. 
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“Ocupa-se da viabilização do direito social 

coletivo e individual ao diálogo, à informação 

e expressão.” (DUARTE, 2009) 

Quadro 1 - Os diferentes usos da Comunicação Pública 

Fonte: Brandão (2009). 

 

O artigo de Brandão (2009) descreve algumas raízes históricas do conceito de 

comunicação pública, alegando que o termo é usado no Brasil desde a década de 70 quando, 

na época, discutia-se sobre direito e políticas de comunicação. Em 80, a Frente Nacional de 

Luta pela Democratização da Comunicação foi um movimento da sociedade civil que ansiava 

levar propostas de políticas de comunicação à Constituição Federal (BRANDÃO, 2009, p. 

20). Na opinião de Brandão, dois fatos são basilares para entender o que alimentou a proposta 

da comunicação pública em nosso país. Primeiro, “os debates sobre 

desenvolvimento/subdesenvolvimento que dominaram o cenário dos anos 50 e 60” 

(BRANDÃO, 2009, p. 21). Segundo, “a influência da concepção idealística de comunicação 

social da Igreja Católica latino-americana, aliada ao ideal histórico da comunicação” 

(BRANDÃO, 2009, p. 21). Mundialmente falando, os fatores que instigaram a discussão e 

elementos para reflexão foram: a) Na década de 70 aconteceram debates sociais sobre a 

desigualdade entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos; b) A comunicação rural, criada 

para que a população agrícola possa participar do processo de desenvolvimento através da 

formação e informação; c) A Unesco promoveu, em 1976, a XIX Conferência Geral, no 

Quênia, onde analisou os problemas relativos à comunicação na sociedade. Dois anos depois, 

o comitê responsável entregou à Unesco o Relatório MacBride
13

 (estudo a respeito dos 

problemas da comunicação na sociedade); d) O documento encíclica papal Inter Mirifica, de 

1963, deu condições à igreja católica latino-americana de utilizar os meios de comunicação 

(BRANDÃO, 2009, pp. 22-27). 

Assim, Brandão conclui que “comunicação pública é o processo de comunicação 

que se instaura na esfera pública entre o Estado, o Governo e a Sociedade e que se propõe a 

ser um espaço privilegiado de negociação entre os interesses das diversas instâncias de poder 

constitutivas da vida pública no país” (BRANDÃO, 2009, p. 31). 

Outro artigo que contribuiu para a discussão do tema foi Comunicação pública, 

esfera pública e capital social da pesquisadora Heloiza Matos (2009). O texto está dividido 

                                                           
13

 UNESCO. Um mundo e muitas vozes: comunicação e informação na nossa época. Relatório da Comissão 

Internacional para o Estudo dos Problemas da Comunicação. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas: 

UNESCO, 1983. 
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em três partes: Marcos do conceito Comunicação pública; Esfera pública e comunicação 

pública; e, por fim, Capital social e comunicação pública. 

Inicialmente, Matos afirma que o conceito comunicação pública vem sendo 

compreendido como comunicação governamental (MATOS, 2009, p. 47). E acrescenta, 

dizendo que a visão atual como processo que “(...) envolve também a resposta do cidadão a 

iniciativas no fluxo das relações comunicativas entre o Estado e a sociedade” (MATOS, 1998) 

é recente. Mais adiante, a estudiosa faz uma análise da expressão CP desde o início do século 

passado e constata que o termo era associado “com a comunicação estatal e a implantação da 

radiodifusão, e, mais tarde, da televisão pública” (MATOS, 2009, p. 49). 

De outra parte, faz-se necessário consolidar um novo paradigma: “a comunicação 

pública exige a participação da sociedade e seus segmentos” (MATOS, 2009, p.52). Contudo, 

desde que esta participação seja ativa e possível de intervenção nos assuntos de interesse 

público. Mota também chama atenção para os espaços de participação que devem ser 

formalizados na esfera pública, definida como “conjunto de espaços físicos e imateriais em 

que os agentes sociais podem efetivar sua participação no processo de comunicação pública” 

(MATOS, 2009, p. 52). Mas o cidadão precisa reconhecer esses espaços, reconhecer-se como 

participante e ser reconhecido através do seu poder de voz e vez. Sobre esta questão, 

infelizmente, o que atrapalha a prática da comunicação pública é o “cidadão não acreditar ter 

direito a se expressar, que não valoriza o que tem a dizer e que se sente incapaz de comunicar 

isso adequadamente aos outros (...)” (MATOS, 2009, p. 53). E acrescenta, os pressupostos da 

CP são o interesse geral e a utilidade pública das informações que circulam na esfera pública 

(MATOS, 2009, p.53). 

Nos espaços públicos existentes para expressão, Mota percebeu dois desafios da 

CP. Primeiro, o debate ser isento de qualquer influência e o segundo determinar métodos que 

garantam e perpetuem a liberdade de expressão, “capazes ao mesmo tempo de orientar o 

debate a partir do interesse e da utilidade pública” (MATOS, 2009, p. 54). 

A autora também faz uma crítica ao pensamento de Pierre Zémor, embora 

reconheça sua contribuição, deixando claro que a responsabilidade da comunicação pública 

deve ser do Estado, Sociedade e Governo. Portanto, as atribuições devem ser compartilhadas 

com todos os atores envolvidos na esfera pública e não centrar somente no Estado, como 

defende Zémor. 

No final do artigo, Mota chama atenção para o tema Capital Social, destacando 

sua relevância na atividade de relação/interação com as redes sociais e define comunicação 
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pública e capital social como “uma ação coletiva sobre questões de interesse público, cujo 

objetivo é a tomada de decisões consensuais para benefício mútuo” (MATOS, 2009, p.57). 

Nas reflexões derradeiras, a autora conclui que o Brasil não deu a devida 

importância ao tema comunicação pública. O que não aconteceu na Europa e na América. 

Segundo Heloiza Matos, “os governos [brasileiros] a entendem como propaganda, 

publicidade institucional, como marketing, como relações públicas”. Talvez esta compreensão 

explique um pouco os porquês de uma democracia amordaçada
14

 (MATOS, 2009, p. 56). 

No artigo Instrumentos de Comunicação Pública, Jorge Duarte (2009) inicia suas 

reflexões falando a respeito dos significados atribuídos ao termo Comunicação Pública. 

Afirma que no Brasil, alguns fazem referência a expressão como: Veículos públicos; 

Comunicação governamental e também como Conjunto de instrumentos originários da 

Administração Pública. Em nível internacional, por exemplo, nos Estados Unidos, 

Comunicação Pública é interpretado como uma forma de comunicação organizacional, sendo 

responsável, dentre outras funções, pela imagem da instituição e pelo desenvolvimento 

empresarial (DUARTE, 2009, p. 59-60).  

Os sentimentos e as práticas que se vinculam ao termo CP são amplos e, por 

vezes, torna-se difícil explicar o seu significado. Deste modo, há os que preferem explicá-lo 

pelo caminho oposto – “ou o que não é comunicação pública: não trata de comunicação sobre 

interesses particulares, privados, de mercado, pessoais, corporativos, institucionais, 

comerciais, promocionais ou de um público” (DUARTE, 2009, p. 61). Atualmente, estudiosos 

e pesquisadores esforçam-se para explicar que a comunicação pública – em consonância com 

a democracia – trabalha sintonizada com os interesses do cidadão e não dos gestores públicos. 

Segundo Duarte, é comum ouvirmos a associação da expressão CP ao tema direito 

à informação (DUARTE, 2009, p. 62). Entende-se esta vinculação porque é praticamente 

impossível dialogar, participar, exercer a cidadania sem elementos básicos para a elaboração 

de novas ideias/atitudes. O espaço de atuação da Comunicação Pública é formado pelos 

fluxos de informação e de interação entre agentes públicos e atores sociais (governo, Estado e 

sociedade civil, partidos, empresas, terceiro setor e cada cidadão). Esse processo específico 

trata do compartilhamento, negociações, conflitos e acordos na busca do atendimento de 

interesses referentes a assuntos e relevância coletivos. A Comunicação Pública ocupa-se da 

viabilização do direito social coletivo e individual ao diálogo, à informação e expressão.  
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Diante disso, o estudioso Jorge Duarte defende que as informações podem ser 

agrupadas, didaticamente, nas seguintes categorias: 

 

a) institucionais: referentes ao papel, responsabilidades e funcionamento 

das organizações – o aparato relativo à estrutura, políticas, serviços, 

responsabilidades e funções dos agentes públicos, poderes, esferas 

governamentais, entes federativos, entidades, além dos direitos e deveres do 

cidadão. O que esperar, onde buscar e reclamar. 

b) de gestão: relativos ao processo decisório e de ação dos agentes que 

atuam em temas de interesse público. Incluem discursos, metas, intenções, 

motivações, prioridades e objetivos dos agentes para esclarecer, orientar e 

municiar o debate público. O cidadão e os diferentes atores precisam saber o 

que está acontecendo em temas relacionados a acordos, ações políticas, 

prioridades, debates, execução de ações. 

c) de utilidade pública: sobre temas relacionados ao dia a dia das pessoas, 

geralmente serviços e orientações. Imposto de renda, campanhas de 

vacinação, sinalização, causas sociais, informações sobre serviços à 

disposição e seu uso são exemplos típicos. 

d) de prestação de contas: dizem respeito à explicação e esclarecimento 

sobre decisões políticas e uso de recursos públicos. Viabiliza o 

conhecimento, avaliação e fiscalização da ação de um governo; 

e) de interesse privado: as que dizem respeito exclusivamente ao cidadão, 

empresa ou instituição. Um exemplo: dados de imposto de renda, cadastros 

bancários; 

f) mercadológicos: referem-se a produtos e serviços que participam de 

concorrência no mercado; e 

g) dados públicos: informações de controle do Estado e que dizem respeito 

ao conjunto da sociedade e a seu funcionamento. Exemplos: normas legais, 

estatísticas, decisões judiciais, documentos históricos, legislação e normas. 

(DUARTE, 2009, p. 62). 

 

Depois de agrupar as categorias de informação, Duarte discorre sobre os 

elementos necessários ao diálogo e explica as diferenças conceituais/práticas de informação e 

comunicação (DUARTE, 2009, p. 63). Em seguida, o estudioso sugere que  

 

comunicação pública deve ser compreendida com sentido mais amplo do que 

dar informação. Deve incluir a possibilidade de o cidadão ter pleno 

conhecimento da informação que lhe diz respeito, inclusive aquela que não 

busca por não saber que existe,
15

 à possibilidade de expressar suas posições 

com a certeza de que será ouvido com interesse e a perspectiva de participar 

ativamente, de obter orientação, educação e diálogo. Na prática, isso inclui o 

estímulo a ser protagonista naquilo que lhe diz respeito, ter conhecimento de 

seus direitos, a orientação e atendimento adequado, passando pelo direito a 

saber como são gastos os recursos públicos, o motivo e o voto de um 

parlamentar, até a possibilidade de ter participação efetiva nas decisões sobre 

aquilo que é de interesse público (DUARTE, 2009, p. 64). 
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 Como sugere Gilberto Gil, “o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe” (GIL, 2005). 
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A palavra chave que mais identifica a prática da Comunicação Pública é o 

diálogo. Para vivenciá-lo no exercício da cidadania, os espaços públicos devem incorporar a 

cooperação, compreensão mútua, buscar soluções, facilitar o acesso à informação, sentimento 

de coparticipante e coresponsável nas decisões firmadas (DUARTE, 2009, p. 65). Alguns 

exemplos de instrumentos de comunicação apresentados por Duarte são: Fóruns de consulta, 

oficinas de mobilização social, grupos de trabalho, orçamento participativo, ouvidorias, 

conselhos, listas de discussão, comunidades de informação, atendimento ao cidadão, debates 

públicos, entre outros (DUARTE, 2009, p. 65). O pesquisador Jorge Duarte conclui este 

subtema classificando os instrumentos de comunicação em três modelos: massivo 

(disseminação de informação para grande número de expectadores); segmentados (quer dizer 

para grupos específicos, esperando obter retorno); e diretos (contato imediato, personalizado, 

almejando interação) (DUARTE, 2009, pp. 65-66). 

O dito popular ter conhecimento é ter poder, nos ajuda a perceber o quanto a 

comunicação no Brasil é praticada por poucos. O cenário brasileiro configura-se, da seguinte 

maneira: a) Os políticos e gestores públicos não deixam claro qual a sua política de 

comunicação com o cidadão; b) Os dirigentes dos veículos de rádio e TV não abrem espaço 

para a participação da sociedade; Adquirem concessões públicas para benefício próprio; c) 

“(...) a oportunidade de um cidadão comum conhecer as possibilidades de participação, 

instrumentos de acesso, seus direitos a informação, a expressar sua opinião ou a um 

atendimento digno tende a ser equivalente à sua posição social” (DUARTE, 2009, p. 67); d) 

Exclusão digital; e) Os órgãos públicos incorporam no seu planejamento uma política de 

comunicação voltada, muito mais, para a autopromoção dos gestores e para os seus grandes 

feitos, esperando retorno de imagem; f) Servidores despreparados para o atendimento ao 

público e desinformados; g) O cidadão repassa a responsabilidade social para o Estado e 

governo, deixando de atuar como ator-participante nos assuntos de interesse comum. 

 Diante disso, percebe-se a necessidade de políticas e práticas de comunicação 

pública que garantam ao cidadão o acesso à informação, ao diálogo e à participação. Sobre 

isto, afirma Duarte que a 

comunicação pública é um conceito ainda em amadurecimento (...). Apesar 

disso, seu uso cada vez mais frequente por diferentes atores sugere que 

talvez estejamos em um caminho sem volta em direção a uma comunicação 

mais democrática e pluralista, um daqueles casos em que mais importante do 

que de onde saímos ou aonde chegaremos é o que aprenderemos durante a 

jornada. A sua operacionalização demanda necessariamente uma opção 

política pela cidadania e pelo interesse público. Mas exige também a 

capacidade profissional de viabilizar padrões adequados que promovam não 
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apenas a divulgação, mas também o acesso à informação e oportunidades de 

diálogo e participação (DUARTE, 2009, p. 70). 

 

Por fim, conclui-se – depois desta trajetória conceitual – que através da 

comunicação pública será possível “construir uma relação com o cidadão e não só transmitir 

informações”
16

. Além disso, trata-se de um tema “atual e, de certa forma, urgente na 

construção de uma sociedade mais humana, justa e solidária” (MELLO, 2004, p. 21). 

 

1.3. Comunicação de Interesse Público 

 

Campear informações sobre Comunicação de Interesse Público (CIP) já 

evidenciou, nos primeiros meses de pesquisa, a carência de obras, textos e artigos a respeito. 

Isso dificultou uma maior reflexão, bem diferente do conceito Comunicação Pública, que é 

estudado por mais pesquisadores brasileiros. Embora as teorias pareçam iguais, conseguiu-se 

delimitar a compreensão de cada uma. Deste modo, entende-se que Comunicação Pública 

(CP) é a prática do diálogo sobre assuntos de interesse público entre o Estado, Governo e 

Sociedade, na esfera pública, garantindo ao cidadão o exercício da democracia, quando este 

passa de ator-expectador para ator-cidadão. E Comunicação de Interesse Público (CIP) é o 

exercício despersonalizado da comunicação, que garante ao indivíduo o acesso à informação 

pública, à participação – com vez e voz – e ao diálogo sobre questões políticas, econômicas, 

ambientais, culturais e sociais da vida pública do seu país, estado e município.   

Os órgãos e departamentos do Poder Público que trabalham precisamente com 

comunicação – na sua maioria – destinam-se a laborar interesses distantes do cidadão. 

Observa-se que “dividem-se entre dois interlocutores: o gestor público, a quem devem servir; 

e os meios de comunicação, quem devem agradar ou com quem irão disputar; vê-se que em 

ambos os casos o objetivo evidente e que encerra o ciclo é servir ao gestor, ao patrão” 

(MELLO, 2004, p. 23). 

O que concerne à informação, a comunicação, as decisões governamentais de 

qualquer entidade pública são de interesse da população, quer saibam desse direito ou não. 

Com isso, observam-se, como uma constante, as gestões públicas não incluírem na sua 

política de trabalho a comunicação no papel estratégico de democratizar a participação 

popular nos assuntos de todos. Apesar disso, existem decretos como, por exemplo, o de 

número 1.171, de 22 de junho de 1994, que se refere ao código de ética profissional do 
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 Comentário da pesquisadora Elizabeth Brandão durante palestra de Pierre Zémor em Brasíia (DF), ano 2009. 
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servidor público civil, do poder executivo federal, que, em um dos deveres fundamentais do 

servidor, assegura que o funcionário público deve “tratar cuidadosamente os usuários dos 

serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público”. 

Por outro lado, vê-se a Organização Não-Governamental ARTIGO 19 Brasil
17

 

desenvolvendo atividades pelo direito à informação no Brasil, por meio da divulgação de leis 

de acesso à informação e também articulando junto a entidades da sociedade civil e 

movimentos sociais (ARTIGO 19 Brasil, 2009a, p. 3). Portanto, esta ONG empenha-se pela 

transparência das informações públicas e pela quebra do sigilo na administração pública 

brasileira. Os gestores desta entidade entendem que 

 

o direito à informação é importante para promover a participação 

democrática e o respeito a outros direitos. O fortalecimento do fluxo de 

informações ajuda a promover a prestação de contas governamental e a 

confiança da população no governo e nas autoridades públicas. É também 

um instrumento chave no combate à corrupção e outras formas de ilícito 

público. O direito à informação é, assim, um instrumento de políticas 

públicas crucial para promover boa governança e outros benefícios sociais 

(ARTIGO 19 BRASIL, 2009a, p. 5). 

 

O Governo Federal está elaborando uma legislação que garantirá o acesso à 

informação. Já existe o Projeto de Lei de número 5.228/2009, chamado PL de acesso à 

informação que foi enviado ao Congresso Nacional em 13 de maio de 2009. Este PL tem o 

apoio da Casa Civil e seu representante verbalizou durante evento promovido pelo ARTIGO 

19 Brasil, nos dias 01 e 02 de abril/2009, que o governo brasileiro deve isto à sociedade 

(ARTIGO 19 Brasil, 2009a, p. 5). Mediante este avanço, espera-se que em pouco tempo, os 

governos municipal, estadual e federal entendam que o “direito de acesso à informação 

pública é um direito humano fundamental” (ARTIGO 19 Brasil, 2009a, p. 5). Outra iniciativa, 

que se acredita irá inspirar mudanças, partiu da ONG ARTIGO 19, quando esta criou os nove 

princípios norteadores para a elaboração de leis nacionais sobre o acesso à informação, são 

eles:  

Princípio 1: A legislação sobre liberdade de informação deve ser orientada 

pelo princípio de máxima divulgação. Princípio 2: Os organismos públicos 

devem ser obrigados a publicar informação considerada essencial. Princípio 

3: Organismos públicos devem promover ativamente um governo aberto. 

Princípio 4: As exceções devem ser clara e rigorosamente desenhadas e 

sujeitas a rígidas provas de “dano” e “interesse público”. Princípio 5: As 

solicitações de informação devem ser processadas rapidamente e com 

imparcialidade, e uma revisão independente de quaisquer recusas deve estar 
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 A ONG ARTIGO 19 Brasil esta sediada na Rua Barão de Itapetininga, 93, 5º andar, Ed. Jaraguá, São 

Paulo/SP. Site www.artigo19.org. 
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à disposição das partes. Princípio 6: Custos excessivos não devem impedir o 

cidadão de solicitar informações. Princípio 7: Reuniões de organismos 

públicos devem ser abertas ao público.  Princípio 8: As leis que são 

inconsistentes com o princípio de máxima divulgação devem ser alteradas ou 

revogadas. Princípio 9: Indivíduos que divulguem informações sobre 

irregularidades – denunciantes – devem ser protegidas (ARTIGO 19 

BRASIL, 2009b, pp. 1-6). 

 

A gestão pública
18

 quando aliada à Comunicação de Interesse Público é 

sustentada por políticas públicas de comunicação, que garantem ao cidadão uma participação 

mais ativa na sociedade. De acordo com o pesquisador Pedro Demo, participação é conquista, 

portanto “não é dada, é criada. Não é dádiva, é reivindicação. Não é concessão, é 

sobrevivência. A participação precisa ser construída, forçada, refeita e recriada” (DEMO, 

1988, p. 82). Uma vez que, a comunicação é posicionada politicamente, o homem tem 

garantias legais para ter acesso à informação e conhecimento sobre pautas de interesse do 

povo. Neste panorama, o cidadão deixa de ser espectador e passa a ser ator-interventor através 

do saber e do diálogo. A Prefeitura de Porto Alegre (RS), no início dos anos 2000, parece ter 

tido uma compreensão diferenciada sobre o papel da comunicação. Pois, o Partido dos 

Trabalhadores (PT) – que ocupava a gestão naquela época – entendia a comunicação como 

um bem público. No relatório produzido pela Prefeitura de Porto Alegre, a gestão do PT 

afirmava que  

 

as políticas públicas de comunicação objetivam democratizar o bem público 

Comunicação, possibilitando que a informação e o conhecimento sejam 

acessíveis a todos, não apenas com uma potencialidade, mas como realidade 

e que a sociedade, organizada, incida na definição das grandes políticas para 

a cidade. Significa ampliar o acesso dos cidadãos à informação e ao 

conhecimento através dos meios de comunicação; significa também 

construir instâncias democráticas de controle público para que ela própria 

determine a ética e os princípios gerais da programação dos meios de 

comunicação; e significa também habilitá-la para a posse de meios próprios 

e para a produção de comunicação. (COSTA; ET. AL, 2000). 

 

Em 2003, a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Camaragibe (PE) 

estruturou o seu trabalho preocupando-se em informar e formar, seguindo o caminho da 
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 “Trata-se de um processo formal de legitimação do poder político na tomada de decisões, (...) orienta-se por 

parâmetros de qualidade, produtividade e controle de resultados” (OSÓRIO, 2005). Segundo Sanford Borins, “a 

nova gestão pública é uma nova conceituação da administração pública que consiste de vários componentes 

inter-relacionados: fornecer serviços de alta qualidade que os cidadãos valorizam; aumentar a autonomia dos 

gestores públicos, especialmente dos controles da agência central; medir e premiar organizações e indivíduos 

com base no cumprimento das metas exigidas de performance; tornar disponível recursos humanos e 

tecnológicos que os gestores necessitam para desempenharem bem suas tarefas; e, reconhecendo as virtudes da 

competição, manter uma atitude aberta a respeito de quais propósitos públicos devem ser desempenhados pelo 

setor privado, e não pelo setor público” (1995a, p. 122). 
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interatividade; determinando canais de diálogo com a sociedade e valorizando acima de tudo a 

informação de interesse local (MELLO, 2004, p. 67). Ricardo Mello
19

, secretário de 

comunicação da época, entendia que os assuntos de Camaragibe não teriam sempre espaço 

nos veículos de massa, e, por isso, a Secretaria criou a rede local de circulação de notícias. Os 

esforços desta gestão municipal – no que concerne a comunicação com o camaragibense - 

foram pragmatizados através do Informativo Semanal Ponto a Ponto; Programa Rádio 

Comunidade, ao vivo, nas difusoras comunitárias com informações locais; Criação de espaços 

de debate e Capacitação (MELLO, 2004, pp. 66-67).  

Mediante as questões conceituais, aqui dialogas, percebe-se que gestão pública e 

comunicação de interesse público são caminhos estratégicos que podem trabalhar juntas para 

garantir direitos ao cidadão e promover o desenvolvimento social. Desta forma, os exemplos 

exitosos são raros na história e quando encontrados duram o período do governo, ou seja, não 

faz parte da política do Estado
20

. De acordo com Selaimen, no seu artigo Direito à 

comunicação: defesa fundamental, “a comunicação ainda é vista como uma questão menos 

urgente” e acrescenta: “sem o verbo, sem a palavra, sem a expressão do desejo, sem a 

comunicação da vontade, não há mundo e não há indivíduo” (SELAIMEN, 2003).   

 

1.4. Ícones do Rádio falam sobre comunicação de interesse público e o marketing nas 

rádios 

Esta pesquisa teve o privilégio de conversar com os principais estudiosos e 

personagens do Rádio Pernambucano. Expressaram-se para este item do trabalho os 

pesquisadores Luiz Maranhão Filho; Renato Phaelante e Jorge Santana. As indagações feitas a 

eles circundaram em dois aspectos, que foram: a comunicação de interesse público e o 

marketing na radiodifusão. Assim, foi perguntado: Como você percebe a diferença da 

comunicação de interesse público nas rádios pernambucanas, ontem e hoje? A profusão do 

marketing, através das rádios, foi sempre assim? Por favor, contextualize. 

O escritor e pesquisador Luiz Maranhão afirma que, antes da televisão o rádio 

sempre foi visto como cultural. As músicas regionais (Carnaval, São João e datas cívicas) 

eram tocadas objetivando a valorização do regionalismo. As campanhas de interesse público 

contavam com o apoio das emissoras, independente de pagamento ou não pelo setor público. 

E acrescenta, “hoje tudo é pago e existem agências como atravessadores. Até o jornalismo, 
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 Ricardo Mello foi Secretário de Comunicação do município de Camaragibe de 1996 a 2004. O Prefeito na 

época era Paulo Santana do Partido dos Trabalhadores e ficou na gestão de 1996 a 2004. 
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 Nesta pesquisa, Estado “é uma parte da sociedade. É uma estrutura política e organizacional que se sobrepõe à 

sociedade ao mesmo tempo que dela faz parte” (BRESSER PEREIRA, 1995, p. 5). 
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aparece com um viés de propaganda e mercantilismo. No passado, as rádios faziam questão 

de presença” (MARANHÃO, 2010). Quanto à presença do marketing nas rádios, o escritor 

diz ser novo e que  

 

não se fazia isso no rádio. Inclusive, como novelista, nós não aceitávamos 

interferência do comercial no enredo das histórias. A promoção política era 

feita abertamente com entrevistas, debates, noticiário, etc. O contexto era 

outro, cada qual no seu campo. Todo mundo receava a tal propaganda 

subliminar. Quando uma Prefeitura assumia um compromisso com uma 

rádio, era ostensivamente. Isso aconteceu, por exemplo, com um 

Campeonato das Cidades, na Radio Clube de Pernambuco e com o concurso 

de bandas de música, SALVE A RETRETA, que eu fiz na Radio Tamandaré 

(MARANHÃO, 2010). 

 

Na visão do radialista e escritor Renato Phaelante, a comunicação de interesse 

público nas rádios era mais educativa e diversificada (PHAELANTE, 2010). Hoje, o rádio 

tem um caráter mais jornalístico. Portanto, notam-se pautas sobre a gestão imediata; existe a 

preocupação com a notícia precisa, tanto que buscam as informações in loco e, para isso, 

desenvolvem reportagens e debates no estúdio. Ou seja, “o rádio de outrora tinha uma 

preocupação maior com a educação, hoje com a informação jornalística. Ambos têm interesse 

público” (PHAELANTE, 2010). Já a profusão do marketing, Phaelante observa que o 

estímulo no rádio – na atualidade - é bem maior, pois permite realizar e discutir mais 

amplamente o marketing propalado, tornando essa abundância o tanto evidente. 

(PHAELANTE, 2010). Nota-se que o poder público investe muito em publicidade. Mas não 

foi sempre dessa forma, segundo Phaelante, as divulgações do Estado e da Federação 

geralmente não eram pagas. (PHAELANTE, 2010). Acrescenta ainda que os governantes 

costumavam escrever crônicas para serem veiculadas nas rádios e estes espaços eram pagos. 

Uma história merece destaque, o Governador Agamenon Magalhães (1937 – 1950) durante 

muito tempo escreveu crônicas que tinham grande audiência na Rádio Clube de Pernambuco. 

(PHAELANTE, 2010). 

Jorge Santana é um estudioso da história do rádio e tem uma visão um pouco 

diferente sobre a comunicação de interesse público na radiodifusão. Ele divide em dois 

momentos. O primeiro, a época dos programas com cantores, programas de auditório, 

radioteatro, orquestra que, na sua visão, a comunicação de interesse público – prestação de 

serviços – era muito reduzida. De acordo com Santana, “os grandes problemas sociais 

existentes não eram debatidos e nem existia interligação entre público e veículos de 

comunicação na abordagem dessas questões”. (SANTANA, 2010). O segundo momento é 
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marcado com a chegada da Televisão, em 1960, que anos depois, na década 70, as rádios 

começam a se deter “mais na informação, música eletrônica, abordagem dos problemas 

sociais e o carisma de alguns comunicadores marcando presença” (SANTANA, 2010). A 

respeito da profusão do marketing, o estudioso tem a opinião de que não foi sempre da 

maneira que é hoje. 

 

Até o final da década de 50, a presença do marketing era dos anunciantes. Os 

órgãos públicos enviavam textos para serem lidos na cabine. Utilizavam o 

rádio como prestador de serviço e não para fazer marketing. Com a 

vinda da televisão, nos anos 60, o rádio mudou seu formato de programação 

para não perder espaço frente à nova mídia. A visão passou a ser outra. A 

forma romântico-amadorística foi substituída pela forte presença profissional 

na comercialização. É bom lembrar que o rádio como empresa não é 

diferente das demais em seus  variados campos de atuação e como tal o 

retorno financeiro é muito importante para garantir a sobrevivência do 

negócio. O pano de fundo é o lucro. E partindo dessa premissa hoje há uma 

competição enorme entre as emissoras em busca da obtenção da maior 

parcela do bolo publicitário existente tanto nas entidades privadas quanto nas 

públicas. O marketing como ferramenta a ser utilizado nesse contexto, 

também é usado pelas empresas do governo, quer seja institucionalmente ou 

de forma subliminar. (SANTANA, 2010). 
 

O capítulo a seguir narra o trabalho inicial que foi desenvolvido para diagnosticar 

como a comunicação vem sendo desempenhada pelas principais prefeituras da Região 

Metropolitana do Recife, pela Prefeitura de João Pessoa (PB) e de Caruaru (PE).  Além de 

explicar as razões que nortearam a determinação dos objetos estudados e a escolha pela mídia 

radiofônica. Traz ainda um breve relato da história do rádio nos municípios do Recife e de 

Caruaru e descreve suas estruturas de comunicação. 
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CAPÍTULO 2 

EM BUSCA DO OBJETO DE ESTUDO 

 

“O rádio seria o mais fabuloso aparato de 

comunicação imaginável na vida pública, ...se 

em vez de apenas transmitir pudesse também 

receber; quer dizer, o ouvinte não deve apenas 

ouvir, mas o rádio deveria fazê-lo falar.” 

(BRECHT, 1973, p. 86). 

 
 

2.1. Definição do Objeto de Estudo 

  

O processo de decisão do objeto de pesquisa teve início no trabalho de 

diagnóstico, que procurou entender como as prefeituras municipais trabalham a comunicação 

na gestão ano 2009. Com o intuito de conceber um contexto preliminar, com maiores 

evidências sobre a realidade da comunicação nos municípios, a pesquisadora analisou os sites 

das quatorze prefeituras da Região Metropolitana do Recife (RMR); entrevistou diretores e 

gestores responsáveis pela comunicação das Prefeituras do Recife (PE), Olinda (PE), Paulista 

(PE), Caruaru (PE) e João Pessoa (PB) e também percebeu a dificuldade que é ter acesso à 

informação de interesse público nestas entidades. Após esta fase exploratória e de 

investigação, decidiu-se por Recife e Caruaru ficando as demais de fora. Diante disso, 

pergunta-se: por que Olinda, Paulista e João Pessoa não foram selecionados para a enquete? 

  Na Prefeitura de Olinda
21

 foi entrevistado o Secretário de Comunicação, Inácio 

França. Durante a entrevista, apesar de ter expressado que o principal papel da secretaria é 

“Dar visibilidade à gestão pública” acrescentou estar preocupado em assegurar espaços de 

comunicação entre o cidadão e o governo municipal (FRANÇA, 2009). Outro aspecto que 

chamou atenção foi quanto ao entendimento sobre comunicação, que, na sua visão, trata-se 

de um direito do cidadão (FRANÇA, 2009). Portanto, a atual gestão apresenta-se bastante 

sensível sobre a necessidade de informar e dialogar pautas públicas com a sociedade. Assim, 

compete à Secretaria de Comunicação 

 

formular e implementar a política de comunicação da Administração Pública 

Municipal. Tem a função de divulgar ações, por meio de instrumentos de 

comunicação; garantir a identidade visual e a qualidade dos elementos 

utilizados pela Prefeitura durante campanhas institucionais; acompanhar a 

imagem pública da administração através dos meios de comunicação 

(PREFEITURA DE OLINDA, 2009). 
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O motivo que levou a não pesquisar a Prefeitura de Olinda foi porque a entidade 

pública não desenvolve esforços de comunicação para rádios. Como a pesquisa foca a mídia 

rádio, ficou inviável estudá-la. Porém, existem planos para desenvolver pequenos programas 

de rádios com informações de utilidade pública em 2010. Atualmente, a prefeitura 

comunica-se com a sociedade através de: releases enviados para os principais veículos de 

comunicação; portal http://www.olinda.pe.gov.br, que hoje não disponibiliza o “fale 

conosco” dificultando o contato pela web; carro de som; panfletos; campanhas publicitárias; 

twitter e imã de geladeira. Já os espaços de diálogo, restringem-se ao Orçamento 

Participativo; Ouvidoria da Mulher e Ouvidoria da Saúde (FRANÇA, 2009). É importante 

ressaltar que entre as prefeituras pesquisadas, para esta enquete, apenas Olinda expressou o 

desejo de desenvolver e implantar políticas públicas de comunicação. Outro aspecto que 

chama atenção está na Lei Orgânica do Município porque constam artigos que valoram a 

democratização da informação e garantem o seu acesso. 

 

Art. 75. As ações decorrentes da administração pública municipal, além dos 

Princípios estabelecidos no artigo anterior, obedecerão aos seguintes 

processos: 

 

I - participação popular; 

II - democratização das informações; 

III - cooperação intergovernamental e intermunicipal  

 

Art. 76.  A participação popular será assegurada aos cidadãos, junto à 

administração municipal e se efetivará pela livre fiscalização e controle dos 

atos de governo, amplo acesso a informações relativas às ações 

administrativas públicas, além de representação partidária nos Conselhos 

Municipais, na forma da lei (OLINDA, 2006). 

 

Na Prefeitura do Paulista
22

 não há uma secretaria de comunicação e sim uma 

diretoria de imprensa, contudo existem planos para que se torne uma pasta permanente. De 

acordo com Adilson Oliveira (2009) – diretor da área – o status de diretoria impede que 

tenha recursos próprios o que torna deficiente o desenvolvimento das atividades necessárias 

e exigidas pela atual gestão. Um exemplo para ilustrar melhor foi narrado pelo gestor, 

quando relatou a dificuldade para desenvolver o site da prefeitura com escassos recursos 

financeiros (OLIVEIRA, 2009). 

Durante a fase de pesquisa de campo, foi possível entrevistar seis integrantes da 

equipe de comunicação do Paulista. Com isso, há registros das falas de Adilson Oliveira 
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 Prefeito Yves Ribeiro, do Partido Socialista Brasileiro (PSB), gestão 2009-2012. 
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47 

 

(Diretor de Imprensa); Amanda Machado (Assessora de imprensa); Marcelo Aragão 

(Assessor de imprensa); Abraão Anacleto (Assessor de imprensa, foco rádio); Gilson 

Miranda (Responsável pela rádio-escuta) e Klebson Alves (agenda entrevistas e apura fatos). 

O setor de comunicação da Prefeitura do Paulista entende que o seu papel é “dar 

visibilidade às ações que são desenvolvidas pela administração pública” (OLIVEIRA, 2009). 

Portanto, a atividade principal do setor é o trabalho de assessoria de imprensa. Além disso, 

envia release para todas as mídias, inclusive rádios comunitárias; realiza rádio-escuta, 

procurando responder prontamente às denúncias dos munícipes feitas nas rádios; desenvolve o 

jornal “Paulista Avança”; faz divulgação (por exemplo inauguração de obras) via carro de 

som; clippagem e administra o site. Quanto aos espaços existentes para o cidadão dialogar 

sobre pautas públicas há as conferências municipais e a ouvidoria, que teve início em maio de 

2009 (OLIVEIRA, 2009). A ouvidoria atende das 7h às 13h, podendo ser realizado 

pessoalmente ou através do telefone (81)3437 2315. 

Segundo Oliveira (2009), o prefeito Yves Ribeiro trabalha procurando divulgar 

tudo que está acontecendo no seu governo e prefere o veículo rádio porque é o primeiro a 

noticiar. Acrescentou também que, dependendo do assunto, Ribeiro telefona para as emissoras 

buscando anunciar assuntos da sua gestão. Haja vista que o prefeito se preocupa em divulgar 

as ações da prefeitura para a sociedade e o seu marketing pessoal. (OLIVEIRA, 2009). Nesta 

fala, observa-se claramente a intenção de, sempre, ao lado de uma notícia, promover o gestor. 

Por outro lado, quando o diretor de imprensa foi indagado sobre a preocupação em deixar a 

população informada a respeito do funcionamento, serviços oferecidos, programas existentes 

da Prefeitura e das Secretarias expressou que  

 

nem todo mundo está devidamente familiarizado ou consciente da 

importância de fazer isso, mas a gente tem vários secretários que 

despertam para isso (...) tem alguns que fazem questão de ligar pra 

gente e dizer o que está fazendo(...) o gestor público precisa prestar 

contas à sociedade (OLIVEIRA, 2009).  

 

  Os esforços de comunicação da Prefeitura, voltados para rádio e outros veículos, 

são desenvolvidos na expectativa de gerar mídia espontânea, uma vez que não possuem 

recursos para pagar pelos espaços midiáticos. De acordo com Amanda Machado, apesar da 

concorrência com tantas outras pautas advindas das demais prefeituras da Região 

Metropolitana do Recife, Paulista tem conseguido noticiar as principais informações. 

(MACHADO, 2009). Machado afirmou ainda que existe uma maior preocupação em divulgar 
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os acontecimentos do que dizer como funcionam e estão estruturadas as secretarias. Não 

obstante a necessidade de também pautar esses temas, sabe que terão melhores condições de 

propagar estas informações através dos meios de comunicação da própria prefeitura. Por isso, 

há planos de começar a divulgação pelo site da entidade – http://www.paulista.pe.gov.br/. 

(MACHADO, 2009).   

No quesito rádio, a diretoria de imprensa da Prefeitura do Paulista tem realizado 

trabalho de sensibilização pelo viés social, procurando mostrar a importância de a notícia 

chegar até o cidadão (MACHADO, 2009). O setor empenha-se para marcar entrevistas, 

procurando sempre manter contato com o pessoal das rádios. Outra atividade praticada é o 

trabalho de articulação/mobilização junto às AMs e FMs, já que nestas emissoras o espaço é 

mais disputado devido ao alcance. Por outro lado, a equipe de comunicação da prefeitura tem 

conseguido veicular, sem dificuldades, nas rádios comunitárias: Litoral FM e Esperança FM 

(MACHADO, 2009).  

Segundo Abraão Anacleto, membro da diretoria de imprensa e locutor do 

Programa Grito de Alerta
23

 da rádio Litoral FM (Maranguape I), o paulistense almeja 

informações sobre eventos da cidade, calçamento de ruas, saneamento básico, capinação e 

limpeza urbana (coleta de lixo), drenagem dos canais e cobra do prefeito o que prometeu, em 

época de campanha, e ainda não cumpriu. (ANACLETO, 2009). O programa tem duração de 

duas horas, durante a transmissão a população pode participar ao vivo levando suas queixas 

como também o locutor divulga notícias da administração pública e secretarias. Para Anacleto 

(2009) o setor de comunicação preocupa-se em passar uma boa imagem da gestão e deixar o 

paulistense bem informado. Dessa forma, a diretoria de imprensa “procura sempre responder 

as matérias negativas, nunca deixá-las sem resposta” (ARAGÃO, 2009). 

Diante do exposto, os motivos que levaram a pesquisadora a não optar por 

Paulista foram: a área de comunicação está estruturada como diretoria e não secretaria, deste 

modo não está no mesmo patamar estrutural da Prefeitura do Recife. Não desenvolve 

programas ou programetes na mídia radiofônica, apenas SPOTs são criados pela agência de 

propaganda para campanhas institucionais (Publicidade). Por fim, o município não tem 

tradição na história do rádio pernambucano. 

Depois do período de elaboração do projeto de pesquisa, após ter lido a matéria 

Ricardo Coutinho fala em São Paulo sobre a política de comunicação de João Pessoa, a 
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pesquisadora foi motivada a conhecer a experiência da Prefeitura de João Pessoa
24

 (PB). Na 

época, buscava-se referência de prefeitura que valorizasse a comunicação democrática e 

despersonalizada como também o acesso às informações de interesse público. Alguns meses 

mais tarde, a secretária de comunicação do município, Lívia Karol Araújo, foi entrevistada.  

A Secretaria de Comunicação de João Pessoa (SECOM) tem o propósito de fazer 

mais jornalismo e menos assessoria, “o que está em primeiro plano são as ações, as obras e os 

serviços” (ARAÚJO, 2009). Por determinação do gestor público Ricardo Coutinho, a 

comunicação é despersonalizada, ou seja, abole “de vez o culto à personalidade e o uso da 

administração para promover a figura do administrador e seu partido político, em detrimento 

da gestão pública” (PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, 2009). Outra solicitação do 

prefeito é que somente seja divulgado o que está em funcionamento ou prestes a ser 

inaugurado (PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, 2009). 

A gestão municipal de João Pessoa, entre as prefeituras pesquisadas do Nordeste, 

destacou-se por verbalizar os propósitos da comunicação mais voltados para o caráter público 

do que para o marketing político. Isto foi percebido no discurso da secretária de comunicação, 

no material impresso (informativos, releases, etc.) e nos cômodos do prédio da prefeitura 

porque, no local, não foram vistas fotos do prefeito tão pouco slogan da gestão. Atualmente, o 

símbolo usado pela prefeitura é o brasão da cidade, criado na década de 60. De acordo com 

Lívia Araújo, “o caráter público da ação está acima do gestor” além de evitar “trabalhar o 

nome do prefeito o tempo todo (...), geralmente a gente faz A prefeitura entrega; Nove obras 

serão inauguradas este mês; Bairro tal é beneficiado, procurando destacar as obras, as ações 

e os serviços”. (ARAÚJO, 2009). Porém, dias depois da entrevista – data 17 de novembro 

2009 – foi publicado no site oficial da prefeitura “Ricardo anuncia construção de novas 114 

casas pelo PSH”, destacando que “(...) ele foi entregar oficialmente as 23 casas populares 

(...)” (RICARDO ANUNCIA..., 2009). Outro exemplo é a matéria “PMJP entrega nesta 

quinta-feira 57 moradias e reurbanização” que ao lado da foto escreve “(...) o prefeito 

inaugura na quinta-feira (15/01) 57 casas na Comunidade da Terra do Nunca, no Baixo 

Roger” (PMJP ENTREGA..., 2009). Portanto, é pertinente perguntar até onde é possível 

resistir à predominância do marketing político. Aqui se percebe claramente a dissonância 

entre discurso e a prática, mesmo assim a Prefeitura de João Pessoa apresenta uma proposta 

de comunicação mais adjacente ao interesse público.  
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A partir das palavras proferidas pela secretária, foi possível notar que a 

administração pública do município tem o compromisso de levar informação não só para a 

imprensa mais também para o cidadão pessoense. Logo a SECOM tem como missão “levar a 

informação ao cidadão, de forma completa, transparente e democrática, colaborando para 

construir um governo participativo e solidário” (PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, 2009). 

As principais atribuições da SECOM são 

 

 Coordenar a divulgação e promoção de eventos, ações e projetos 

realizados em parceria com a Prefeitura de João Pessoa em toda a mídia 

televisiva, impressa e eletrônica; 

 Articular com todas as secretarias e órgãos municipais, captando 

informações de interesse da população e divulgando-as; 

 Captar informações vindas da população através da rádio escuta e 

encaminhá-las aos órgãos competentes para serem tomadas as devidas 

providências; 

 Realizar eventos que visem à melhoria da comunicação entre 

comunidades-administradores; 

 Organizar meios rápidos e práticos de acesso e controle da 

informação; 

 Manter um Portal de Informações atualizado e que corresponda aos 

interesses do município (PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, 2009). 

 

Para atender às demandas, o Gabinete de comunicação social da Prefeitura de 

João Pessoa conta com uma pequena redação de jornal, em que trabalham três repórteres de 

manhã e à tarde; um diretor de jornalismo; um chefe de redação nos turnos manhã e tarde; 

cinco fotógrafos; uma equipe de assessores de imprensa que atuam nas secretarias e um 

diretor de rádio-escuta. Segundo Araújo (2009), a equipe da SECOM segue sempre dois 

princípios na hora de elaborar as matérias que são: ter falas a respeito do assunto de pessoas 

da comunidade como também dos representantes oficiais do governo. Uma vez o texto 

revisado, segue para o site da prefeitura e para a imprensa. Uma curiosidade: a SECOM tem o 

cuidado de enviar os releases para as rádios comunitárias, garantindo dessa forma um maior 

alcance da informação. 

Alguns materiais impressos e virtuais são produzidos pela secretaria com o 

propósito de levar informação ao pessoense. Existe o informativo João Pessoa Hoje (revista 

mensal) que traz as principais ações da Prefeitura com o aspecto mais humano, buscando 

pessoas que foram beneficiadas com o serviço. O Alô Comunidade mostra as inovações do 

município e todo o dia a dia da comunidade, o texto é curto com linguagem simples. O Plano 

de Ações Integradas (PAI) detalha as metas do governo para os anos 2009 e 2010. Esses 
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produtos são distribuídos nos eventos e ações da prefeitura. O Cidade em Pauta são sugestões 

de pauta que parte da SECOM para a imprensa. 

Durante a entrevista com a gestora de comunicação o que chamou atenção foi a 

não existência de ações para as rádios, uma vez que a capital paraibana tem um significativo 

índice de analfabetos. A SECOM envia constantemente informações sobre as atividades 

governamentais para 12 rádios (comerciais e comunitárias) e ao longo de todo esse tempo tem 

conseguido espaço, nas programações, devido à boa política de relacionamento com os 

veículos. Desse modo, não compram espaço nas rádios para levar notícias tão pouco pensem 

em elaborar programas “porque acaba sendo institucional” (ARAÚJO, 2009). Afirma a 

secretária de comunicação que os únicos espaços contratados nas rádios são para as 

campanhas publicitárias da prefeitura.  

Quanto a espaço de diálogo, a gestão de João Pessoa dispõe do Orçamento 

Democrático e da Ouvidoria Pública. O orçamento democrático dura o ano todo e nesta 

iniciativa o gestor responsável vai até os moradores para ouvir as suas demandas com a 

finalidade de destinar o orçamento de acordo com o que é prioridade para eles. Neste espaço o 

papel da SECOM é noticiar as demandas dos cidadãos e ouvir as suas sugestões para fazer 

chegar às pessoas competentes. A ouvidoria é um canal de comunicação entre a Prefeitura de 

João Pessoa e o pessoense, através dele o indivíduo pode reclamar, sugerir e opinar. O acesso 

pode ser pelo site, pessoalmente, por carta ou pelo telefone (ARAÚJO, 2009). 

A rádio-escuta é um dos trabalhos que mais requer atenção porque diariamente o 

responsável pela atividade da SECOM tem que “monitorar e gravar programas de rádio e 

televisão para identificar temas relacionados à competência dos órgãos municipais, 

intermediando as respostas às demandas sugeridas pela sociedade, através da imprensa” 

(PREFEITURA DE JOÃO PESSOA, 2009). Visando estreitar a relação com os gestores das 

pastas, o setor de comunicação procura sensibilizá-los quanto à importância de divulgar 

informações de suas competências, ou seja, socializar tudo o que for de utilidade pública 

(ARAÚJO, 2009). 

Para o futuro, a SECOM pretende estruturar uma agência de comunicação 

municipal, visando atender melhor as demandas das comunidades na elaboração dos textos. 

Pois, em muitos desses bairros não há pessoas que saibam escrever a matéria e enviá-la para 

os veículos. Deste modo, o setor poderá organizar as pautas sugeridas planejando sua 

divulgação no site da prefeitura e encaminhá-las para a imprensa
25

. “Queremos disponibilizar 
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uma equipe que receba essas pessoas da comunidade para atender as suas solicitações para 

divulgar o evento ou sobre um problema no bairro e enviar para a mídia” (ARAÚJO, 2009). A 

idéia é promissora, no entanto terá maior êxito quando a gestão municipal de João Pessoa 

conhecer o que o cidadão tem necessidade de saber e quando criar suas Políticas Públicas de 

Comunicação, garantindo a vigência e legitimidade independente do governo. Por fim, 

recomenda-se a reativação da TV Cidade João Pessoa na intenção de assegurar um canal que 

difunda programas educacionais e a cultura de João Pessoa. 

 Após todo o relato de como é realizado o trabalho de comunicação na Prefeitura 

de João Pessoa, pergunta-se: porque não foi escolhida para a enquete? Foram dois os motivos, 

primeiro porque a prefeitura não desenvolve ações para a mídia rádio e, segundo, a pesquisa 

estava orientada a compreender as práticas de comunicação de duas administrações públicas 

de Pernambuco, sendo uma na capital e a outra no interior do agreste. O deslocamento até a 

Paraíba foi com o propósito de buscar referências práticas de uma gestão pública que 

valorizasse informar e dialogar com o cidadão.  Desse modo, apesar da existência de algumas 

políticas de comunicação, foram observados, também, indícios práticos de marketing político 

na difusão de informações para a sociedade. 

 Diante desta trajetória e análises, foi decidido pelos municípios do Recife e de 

Caruaru porque ambos são vanguardistas da época do rádio, ou seja, são cidades ícones 

participantes históricos da radiodifusão em Pernambuco, sendo uma localizada na região 

urbana (Recife) e a outra na região do agreste pernambucano (Caruaru). Outros aspectos que 

direcionaram a escolha foram: a semelhança da estrutura organizacional do setor de 

comunicação social; gestores com perfis diferentes e, por fim, os investimentos em rádio – 

mídia de longo alcance – que levam informações de interesse público para os cidadãos. Estes 

foram os pontos decisivos que nortearam a determinação dos objetos desta pesquisa.  

 

2.2. Recife e Caruaru: Vanguardas da História do Rádio 

  

De acordo com o pesquisador Renato Phaelante
26

, “a história do rádio no Brasil 

tem início, realmente, em Pernambuco, quando pelos idos de 1910 se tem notícia da 

existência de amadores em TSF – Telegrafia Sem Fio, que se intercomunicam (...)” 

(PHAELANTE, 1994, p. 15). A partir da paixão dos amadores de rádio, percebe-se que a 
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radiotelegrafia
27

 precedeu o rádio como meio de comunicação à distância. Esse movimento 

foi liderado por Augusto Joaquim Pereira. O pioneirismo é marcado com a inauguração, em 

06 de abril de 1919, do Rádio Clube de Pernambuco tendo sido “registrado pelo Jornal do 

Recife em sua edição de 07.04.1919, em matéria sob o título RÁDIO CLUBE” 

(PHAELANTE, 1994, p. 15). A primeira sede oficial da Clube foi no “pequeno pavilhão do 

Parque Treze e Maio, no bairro da Boa Vista, na capital do Estado de Pernambuco” 

(PHAELANTE,1994, p. 18). O percurso histórico da Rádio Clube de Pernambuco traz outro 

marco, pois foi a primeira a transmitir, em 1931, ao vivo, uma partida de futebol no 

Norte/Nordeste. O jogo foi narrado pelo locutor Abílio de Castro. 

 Outros autores já defendem que a cidade do Rio de Janeiro foi o primeiro 

município a instalar uma emissora de rádio, na época fundada por Edgard Roquete Pinto e 

Henry Morize. Esse fato histórico divide opiniões, uma vez que parte dos estudiosos atribui o 

pioneirismo a Pernambuco com a criação da Rádio Clube por Oscar Moreira Pinto. 

(ORTRIWANO, 1985, p. 13).  

 O escritor e pesquisador Luiz Maranhão Filho
28

 foi convidado a escrever – para 

este estudo - uma breve descrição sobre a história do rádio, destacando fatos do Recife e de 

Caruaru. Inicialmente expressou que a história do rádio traz ingratidões na maneira como é 

contada e que acadêmicos desviam o brilho da que foi a primeira emissora de rádio no Brasil, 

a Rádio Clube de Pernambuco (MARANHÃO FILHO, 2010). Maranhão Filho acrescenta que 

“somente uma boa pesquisa, em várias fontes, poderá construir e consolidar a verdadeira 

história do nosso rádio, da sua cultura, da sua expansão” (MARANHÃO FILHO, 2010). 

 Mais duas emissoras de rádios fizeram história, foram a Rádio Jornal do 

Commercio e a Rádio Tamandaré. A primeira foi inaugurada em 03 de julho de 1948, era 

associada do grupo Chateaubriand e ficou conhecida pelo slogan “Pernambuco falando para o 

mundo” porque foi a primeira a adquirir aparelhamentos que possibilitavam a recepção em 

outros continentes. A segunda iniciou suas transmissões em 31 de março de 1951 e tinha 

programas de auditório, rádionovela e esporte (SANTANA, 2009, pp. 22-37). Segundo o 

escritor Jorge Santana, 
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e novelista na Rádio Tamandaré em 01 de abril de 1951. Em 1980 ingressou no magistério superior como 

docente do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco (MARANHÃO, 2000, p. 6).  
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a chegada da Rádio Tamandaré acirrou a concorrência que já vinha sendo 

mantida entre a Rádio Jornal do Commercio e a Rádio Clube. Ganhavam 

com isso os ouvintes, que tinham o privilégio de desfrutar um dos mais 

agradáveis desfiles de astros e estrelas locais, nacionais e internacionais, 

entre os quais (...) Silvio Caldas, Emilinha Borba, Luiz Gonzaga, Orlando 

Silva, (...), Dorival Caymmi, Creusa de Barros, (...). (SANTANA, 2009, p. 

37). 

 

 Em Caruaru, a história do rádio começou com a inauguração da Rádio Difusora 

em 06 de setembro de 1951. A Difusora pertencia à empresa Jornal do Commercio do Recife 

(JCR). Na época o responsável era o Sr. Francisco Pessoa de Queiroz. Neste período, a 

empresa JCR inaugurou mais três emissoras localizadas em Garanhuns, Pesqueira e Limoeiro 

(ALMEIDA, 2010). A interiorização do rádio despertou talentos “que, antes, só tinham 

espaço nas Filarmônicas. As Bandas de Música. É a época de compositores como Onildo 

Almeida (Caruaru), Levino Ferreira (Limoeiro). Artistas como Luiz Queiroga, Coronel 

Ludugero, Irmãs Acioman (Garanhuns), Sivuca (Paraíba) e tantos outros” (MARANHÃO 

FILHO, 2010). Onildo Almeida
29

 relembra que  

 

o rádio em Caruaru na sua inauguração teve a participação de todo “cast” da 

Rádio Jornal com a orquestra Paraguary, locutores comediantes, conjuntos 

musicais, rádio-atores, cantores nacionais e internacionais como é o caso do 

tenor Carlos Ramirez, Los Hernanas Trojilhos (da Argentina) e ainda a 

Caravana de Renato Murce da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, tudo isso 

sob a direção de Amarílio Nicéas e a supervisão de Guerra Peixe, um dos 

maiores nomes da música  no Brasil. (ALMEIDA, 2010). 

 

 Em 30 de agosto de 1958, o técnico de rádio Jaime Mendonça colocou 

clandestinamente no ar o transmissor de 250W, confeccionado por ele, para proporcionar aos 

caruaruenses uma programação diferente da emissora existente (Rádio Difusora). Assim, 

nasceu a Rádio Cultura do Nordeste AM que foi o segundo prefixo inaugurado na cidade de 

Caruaru (ALMEIDA JÚNIOR, 2010). Mais tarde a emissora começou a enfrentar 

dificuldades técnicas e financeiras e em 1963 os “irmãos José Almeida e Onildo Almeida, que 

trabalhavam e atuavam em programas de auditório no outro prefixo da cidade, foram 

convidados para administrarem a Rádio Cultura” (ALMEIDA JÚNIOR, 2010). Até hoje 

pertence aos irmãos Almeida.   

                                                           
29

 Onildo Almeida é radialista, empresário de radiodifusão, compositor e cantor com mais de 600 músicas 

gravadas pelos mais famosos cantores nacionais e nordestinos, a saber : Luiz Gonzaga, Marinês, Agostinho dos 

Santos, Maysa, Gilberto Gil e Gal Costa, Chico Buarque de Holanda, Trio Nordestino, Jackson do Pandeiro, 

Santana e outros (ALMEIDA, 2010). 
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 No ano de 1965, chega a notícia nos jornais que será inaugurada a Rádio 

Liberdade de Caruaru – AM, no dia 05 de outubro. O empreendedor foi o empresário Luiz 

Lacerda, que “vencidos os obstáculos burocráticos e técnicos, que não foram poucos, a Rádio 

Liberdade, tempos depois, tornava-se realidade e passava a fazer parte da história da cidade 

de Caruaru (...)” (SANTANA, 2009, pp. 117-118). 

 

2.3. Recife e Caruaru: Estrutura de Comunicação  

  

A Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) tem na sua estrutura organizacional uma 

Secretaria de Gestão Estratégica e Comunicação que está organizada em quatro assessorias 

(Executiva, Técnica, Especial e Supervisão) e quatro diretorias (Propaganda e Criação; 

Relações Públicas; Internet e Novas Mídias e Administração Setorial). Cabem a este setor as 

atribuições de  

coordenar as relações do Governo Municipal com os mais diferentes setores 

e veículos de comunicação, assessorar o Prefeito subsidiando-o com 

informações, análises, sínteses e pareceres, coordenar a publicidade 

institucional do Governo e coordenar os processos de relações 

internacionais, na busca de intercâmbios, irmanamentos, investimentos e 

participação nas redes internacionais de cidades que ampliem o 

desenvolvimento turístico, cultural, social e econômico da cidade. 

(PREFEITURA DO RECIFE, 2009). 

 

 Ao ler as responsabilidades da Secretaria de Comunicação não há descrição que 

fale, por exemplo, sobre os meios que garantam ao cidadão o acesso à informação pública. 

Apesar disso, a diretora de jornalismo da PCR, Ida Comber, afirmou que qualquer pessoa 

pode obter informação da prefeitura através do telefone, e-mail, site, carta e diário oficial
30

 

(COMBER, 2009). Não ter encontrado uma única linha que remeta ao assunto causou 

surpresa, porque na Lei Orgânica do município, promulgada em 04 de abril de 1990, 

encontram-se artigos que afiançam a democratização das informações, a participação popular 

e o acesso às informações da administração municipal. 

 

Art. 64 - As ações decorrentes da administração pública municipal, além dos 

princípios estabelecidos no Artigo anterior, obedecerão aos seguintes 

processos:  

I - participação popular;  

II - democratização das informações;  

                                                           
30

 O Diário Oficial do município é um documento legítimo que publica as decisões legais determinadas e 

tomadas pela Prefeitura da cidade. Porém, é um instrumento de divulgação que não faz parte do hábito de leitura 

do cidadão. 
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III - cooperação intergovernamental e intermunicipal; 

 

Art. 67 – É assegurado aos cidadãos amplo acesso às informações relativas à 

ação da administração pública municipal, através dos instrumentos previstos 

no art. 66, conforme regulamentado em legislação específica.  

I - será garantido o acesso, a disponibilização e a divulgação das 

informações, inclusive referentes à legislação municipal, em linguagem 

acessível e material especifico para os deficientes visuais;  

II - os instrumentos e informações referidos no inciso anterior serão 

obrigatórios para os Poderes Executivo e Legislativo. (RECIFE, 1990). 

 

 A gestão municipal do Recife tem na sua organização estratégica a Diretoria de 

Rádio e Comunicação Popular. Este setor trabalha para tornar possível a prática da 

comunicação popular, sendo este um diferencial proposto pelo prefeito João da Costa (PT). 

Assim, os esforços de comunicação da PCR “tem o compromisso de garantir o acesso da 

população à informação e tratar a comunicação como um bem público e um direito humano” 

(DIRETORIA DE RÁDIO E COMUNICAÇÃO POPULAR, 2009).  

 É importante ressaltar que a Prefeitura do Recife utiliza a mídia rádio de duas 

formas. A primeira comprando espaços nas rádios comerciais para veicular as campanhas 

institucionais ou divulgar programas de utilidade pública, cuja iniciativa tem interesse e 

recursos do governo estadual e/ou federal. Neste caso, a prefeitura compra espaço nas rádios 

comerciais para atender a uma ação do governo federal, como exemplo, as campanhas de 

DST/AIDS, amamentação, dengue etc. Os valores são encaminhados com destino certo e 

verba fechada para este tipo de ação. Outro exemplo, a nível local, é o Orçamento 

Participativo que precisa reforçar algumas informações e mobilizar a população a participar.  

A diretoria de rádio e comunicação popular da PCR não trabalha com verba para comprar 

espaços em emissora radiofônica. Por fim, a segunda maneira, a mais praticada, busca espaços 

cedidos e trabalha  

utilizando as rádios comerciais no qual há uma busca constante em 

potencializar os espaços disponíveis para informar e prestar serviços de 

utilidade pública divulgando as obras e ações da gestão, utilizando o 

segmento como um importante espaço de divulgação e articulação de ações 

para construção da cidadania. (DIRETORIA DE RÁDIO E 

COMUNICAÇÃO POPULAR, 2009). 

 De acordo com o relato da gestora de rádio Dulce Melo, ela e a sua equipe fazem, 

diariamente, um trabalho de sensibilização junto às emissoras de rádio – principalmente as 

comerciais AM e FM - para que estas cedam espaços gratuitamente com o intuito de veicular 

os programas educativos, informar assuntos de utilidade pública, levar notícias e entrevistas. 
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(MELO, 2009). Ao contrário do que pensa a maioria, a diretoria de rádio não paga para 

difundir informação para o cidadão recifense e se esforça para conscientizar as rádios 

comerciais sobre a necessidade de transmitir tais informações. A partir dessa realidade, 

observa-se a dificuldade que é convencê-los do seu papel, quiçá, lembrá-los que receberam 

uma concessão pública e, portanto, prestam, ou deveriam prestar - um serviço público à 

sociedade. Este quesito esbarra numa discussão política e sabe-se que a Prefeitura da cidade 

do Recife (PCR) não vai querer se indispor com as emissoras. De acordo com Dulce Melo, 

“as rádios comunitárias são mais abertas e acessíveis à veiculação do que as comerciais.” 

(MELO, 2009). 

 Existem assuntos que são chamados de pautas frias (aos olhos da imprensa) e 

quando vistos dessa forma a população fica sem a informação. Portanto, a população 

prejudica-se porque se o conteúdo não atende aos interesses comerciais da rádio o cidadão 

não terá acesso aos assuntos de interesse público. Exemplo: saúde bucal – atendimento 

odontológico. Essas informações precisam estar acessíveis à sociedade, pois trata de 

qualidade de vida. É cidadania. “A diretoria de rádio da PCR tem sempre que ter um gancho 

de um evento - algo novo da Prefeitura – para conseguir veicular uma campanha nas rádios 

comerciais” (MELO, 2009). Chega a ser inadmissível todos esses esforços para fazer chegar a 

informação ao povo, uma vez que as rádios recebem uma licença de Brasília - CF/88 Art. 220 

a 225 - para cumprirem também este papel. Na opinião de Rodrigo Cortez
31

, gerente de 

comunicação popular da PCR,  

 

o grande problema das rádios na minha visão é que por mais pautas positivas 

que você encaminhe, elas têm a sustentabilidade econômica através dos 

comerciais. Então, a gente sabe que só ter conteúdo de utilidade pública e ter 

uma pauta importante não adianta, porque as prefeituras que não têm 

anúncios comerciais, em determinadas emissoras, não têm notícias, não 

divulgam. A mídia espontânea está vinculada à mídia comercial, há uma 

influência grande. (CORTEZ, 2009). 

 

 A Diretora de Rádio e Comunicação Popular da Prefeitura do Recife teve início 

no segundo mandato do ex-prefeito João Paulo (PT). No setor, há duas gerências: a Gerência 

de Rádios Comerciais e a Gerência de Comunicação Popular. A diretoria trabalha com 15 

rádios comunitárias (a maioria localizadas nas RPAs 2 e 3)
32

 e com as comerciais (AM e FM), 

que possuem programas jornalísticos e de entrevista. Durante conversa com a gestora Dulce 
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 Atualmente não faz mais parte da equipe da Diretoria de Rádio e Comunicação da Prefeitura do Recife. 
32

 Os bairros do Recife que fazem parte das Regiões Político-Administrativas (RPAs) 2 e 3 estão descriminados 

na página da Prefeitura do Recife, no endereço www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/inforec/bairros.php.  
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Melo, ela destacou que a sua equipe envia diariamente material de divulgação para todas as 

FMs, sendo mais frequentemente para as rádios comerciais CBN, Folha, Clube e 102. 

(MELO, 2009). A equipe de rádio da PCR transmite os produtos: 

 

Boletim com sonoro – podem ser de 1 minuto a 3 minutos e enviam por dia 

2/3/4 boletins com notícias do Recife. Encaminham boletim gravado para as 

rádios comerciais e comunitárias; 

Boletim de notícias – são notícias impressas. 

Programas educativos – a maioria dos programas produzidos vão para as 

rádios comunitárias. A partir da demanda das secretarias, a diretoria de rádio 

produz. Não há um tempo (duração) determinado para os programas; 

Release – elaborados a partir de demanda e são entregues aos repórteres das 

rádios quando comparecem nas coletivas organizadas pela prefeitura. 

Sugestão de pauta – assuntos sugeridos para reportagem/divulgação 

geralmente emplacam quando tem um gancho com algum assunto/fato que 

interesse à emissora de rádio; 

Nota resposta – respondendo às reclamações, críticas e denúncias dos 

cidadãos; 

Flashes ao vivo nas rádios comunitárias – pessoas do governo municipal 

entram ao vivo para falar a respeito de um assunto em pauta. Geralmente são 

assuntos de utilidade pública, exemplo: Matrícula do Pro-Jovem, Bolsa-

Família, Serviços de saúde, Campanha de combate a hanseníase. 

Rádios de caixinha – são duas rádios, sendo uma no mercado da Boa Vista 

e a outra no mercado da Encruzilhada. No momento as rádios estão 

desativadas, mas retornarão. Quando estavam ativas, funcionavam oito horas 

com programas educativos, entrevistas com artistas locais, informavam 

notícias e os permissionários (feirantes) podiam fazer propaganda 

gratuitamente nas rádios. (MELO, 2009). 

 

 A rádio-escuta é outra preocupação da Diretora de Rádio e Comunicação Popular, 

que procura escutar os programas de notícias e de entrevistas veiculados nas rádios comerciais 

(AM e FM) com a finalidade de ouvir as principais reclamações feitas diretamente à 

prefeitura. Este trabalho é realizado por uma empresa contratada e assim que as demandas 

chegam ao conhecimento da equipe procuram responder prontamente. Relatou Dulce Melo 

(2009) que, cotidianamente, há disputa de versão, por isso trabalham para a prefeitura colocar 

seu ponto de vista baseado no que foi dito no programa. Os assuntos mais comuns são sobre 

serviços de utilidade pública (manutenção da cidade) e boa parte das reclamações são 

encaminhadas pelo próprio produtor do programa. Segundo Dulce Melo, o desafio maior é 

conseguir espaço para dar resposta em algumas emissoras. E acrescentou “as rádios, de uma 

maneira geral, precisam falar a verdade, deixar de ser uma captadora de recursos (...) as 

informações devem ser menos tendenciosas e consumistas, este é o pecado das rádios 

comerciais” (MELO, 2009).   
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 A única escuta que é feita, em tempo real, pela equipe de rádio da prefeitura é o 

programa de Geraldo Freire, na Rádio Jornal do Commercio, porque tem a maior audiência do 

estado de Pernambuco. Cortez explica que depois de ouvir todo programa, elenca as 

reclamações/queixas e, por último, aciona o gestor responsável para entrar ao vivo, caso seja 

possível responder na hora (CORTEZ, 2009). As demais escutas chegam à diretoria de rádio 

por meio de relatório, emitidos pela prestadora contratada. A partir daí, as reivindicações são 

encaminhadas para as assessorias de imprensa das secretarias competentes para que 

respondam os problemas apontados nos programas. Por fim, a Diretoria de Rádio envia a 

resposta para a emissora que tornou público o reclame, pois normalmente há espaço para 

réplica. Segundo Rodrigo Cortez, as rádios comunitárias que mais registram queixas são as 

radiodifusoras: São Miguel (Guabiraba), Litoral (Vasco); Pernambuco (Bomba do Hemetério) 

e Dimensão (Tejipió). Nestas emissoras, o cidadão liga e participa ao vivo dos programas de 

debate fazendo comentários ou reclamações do trabalho – ou falta dele – da Prefeitura do 

Recife. (CORTEZ, 2009). Em relação às rádios comerciais a maior demanda parte das AMs 

Jornal, Clube, Folha, Olinda, Planalto e Jovem CAP, isto porque as FMS têm pouco 

jornalismo e mais música. (CORTEZ, 2009). 

 Além das atividades desempenhadas, a Diretoria de Rádio e Comunicação 

Popular também promove oficinas voltadas às rádios comunitárias. Desde sua existência, já 

realizou oficinas sobre Preconceito racial (em parceria com o núcleo Afro da gestão 

municipal); Igualdade racial; Políticas públicas para minimizar as desigualdades; Saúde 

para comunidade negra; Violência contra a mulher; Como fazer um jornal; Rádio
33

; Vídeo; 

Fotografia; Jornal. A maioria dos temas tem como propósitos diminuir o preconceito racial e 

respeitar a diversidade. Sobre os aspectos trabalhados nesta atividade, Rodrigo Cortez 

comenta que “o começo das oficinas sempre é discutido o monopólio e a concentração dos 

meios de comunicação e como estes meios abordam a realidade que eles vivem” (CORTEZ, 

2009).   

 Para o futuro, a diretoria de rádio vai implantar a Rádio Web, que permitirá ao 

cidadão ouvir as notícias de utilidade pública, vinhetas e os programas produzidos, no site da 

prefeitura. Outro desafio será içar a Rádio Frei Caneca que terá o papel de educar; divulgar a 

cultura pernambucana e levar informações de interesse de público. A Rádio Frei Caneca foi 

idealizada pelo vereador Liberato Costa Júnior, na década de 60, e “tem como função ser um 

veículo de divulgação da cultura local, abrindo espaço para os artistas e para todos os 
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 Nesta oficina, os facilitadores orientam os participantes como fazer para conseguir a outorga e como organizar 

a programação. 



60 

 

pernambucanos” (RÁDIO FREI CANECA..., 2009). Vislumbra-se, para breve, a realização 

de oficinas destinadas aos participantes do Orçamento Participativo; aproximadamente 2000 

pessoas entre delegados e conselheiros. No momento a Diretoria de Rádio estuda a 

metodologia adequada e  

 

a idéia é que estes delegados tenham uma visão mais crítica da mídia, que os 

públicos que a gente trabalha tenham uma leitura crítica e reflexiva da mídia. 

Não sejam apenas passivos, receptores de informações/conteúdos que 

possam discernir o que está por traz das informações e de determinados 

silêncios (CORTEZ, 2009). 

 

 A Prefeitura de Caruaru, localizada no Agreste Pernambucano, é atualmente 

gerida pelo Prefeito José Queiroz
34

 (PDT). A sua estrutura administrativa está organizada em 

secretarias, sendo uma delas comunicação e para falar desta pasta, a pesquisadora entrevistou 

- em 10 de dezembro/2009 - Rui Lira, na época Secretário Interino de Comunicação. É 

importante ressaltar que até meados de janeiro/2010, o organograma definitivo da prefeitura 

não estava determinado porque dependia do gestor municipal enviar o projeto da estrutura 

administrativa para a Câmara; estava previsto entre fevereiro e março do mesmo ano. Dessa 

forma, compreendeu-se porque a Secretaria de Comunicação
35

 (SECOM) não tem sua 

organização definida. Porém, hoje, na SECOM trabalham um secretário de comunicação, um 

secretário executivo, quatro jornalistas profissionais, dois fotógrafos e três estagiários (LIRA, 

2009). Provavelmente, depois do projeto de reestruturação, a secretaria contemplará “um setor 

de fotografia, uma área de documentação e clipagem, e um setor de jornalismo geral já que 

cuidamos de material para o rádio, imprensa, televisão e blogs, indistintamente” (LIRA, 

2009). 

 Segundo Lira, a Prefeitura comunica-se com o cidadão por via indireta através das 

emissoras de rádio AM e FM, televisão (SBT, Jornal e Globo) e jornal (Vanguarda e Extra). A 

equipe de assessoria de imprensa trabalha com rádio-escuta e, portanto, tentam acompanhar 

quase tudo que sai no rádio, TV e jornal. Além disso, a SECOM procura escutar o que o 

cidadão comum fala e tem falado sobre a gestão atual (LIRA, 2009). O departamento de 

comunicação da Prefeitura de Caruaru trabalha assistindo todas as secretarias. Com o intuito 

de atender grande parte das demandas, cada jornalista da SECOM cobre de três a quatro 

pastas procurando divulgar assuntos de interesse do povo.  A dinâmica funciona da seguinte 
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 O Prefeito de Caruaru (2009-2012) é radialista, escreveu artigos para jornal e foi comentarista de futebol.  
35

 No final de 2009 e começo de 2010 o departamento de comunicação da Prefeitura de Caruaru não tinha sido 

legitimado como Secretaria tão pouco sua organização interna havia sofrido alterações. A mudança dependia da 

apresentação do projeto administrativo para a Câmara. 
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forma: tanto os repórteres buscam as informações para levar ao cidadão, como as secretarias 

solicitam que a SECOM os apóiem na divulgação das informações (LIRA, 2009). 

 Lira afirmou que “o papel da Secretaria de Comunicação está estruturado em três 

dimensões: Informativa; Imagem do Governo e Ouvidoria” (LIRA, 2009). A Informativa está 

voltada a prestar informações que são úteis para o cidadão, por exemplo, sobre vacinação 

(tabela de vacinas); cuidados com a saúde; educação (concursos públicos abertos). A 

dimensão Imagem do Governo significa “mostrar o que seria a verdade institucional (LIRA, 

2009). Não é vender uma imagem política ou projetar uma imagem falsa, mas é colocar uma 

imagem clara do que a prefeitura pode e não pode fazer. (...) É a colocação correta da imagem 

da administração do ponto de vista daquilo que efetivamente realiza” (LIRA, 2009). Por fim, 

a Ouvidoria, que será a ausculta direta com a sociedade, ao telefone ou pessoalmente, para 

tratar de assuntos de âmbito geral. A prefeitura pretende implantar em 2010 e, a partir daí, o 

setor de comunicação acredita que terá maiores noções das demandas para que responda, 

através da mídia. Hoje, apenas as secretarias da saúde e da fazenda possuem esta escuta direta 

ao cidadão (LIRA, 2009). 

 

A idéia é que a ouvidoria escute o cidadão, dê uma primeira resposta, 

acompanhe o caso que ele colocou para a prefeitura resolver e uma vez 

resolvido volte a comunicar o cidadão. E isto passa por dentro da 

comunicação para que a comunicação conheça a realidade do povo e qual é a 

resposta mais adequada e mais bem justificada do ponto de vista da 

comunicação da prefeitura porque toda palavra da secretaria de comunicação 

é palavra do governo (...) a ouvidoria vai ajudar muito no diálogo entre 

cidadão e prefeitura (LIRA, 2009). 

 

 O cidadão caruaruense pode fazer suas reclamações por e-mail; internet
36

; 

telefone; ouvidoria (somente saúde e fazenda) e pessoalmente na prefeitura (as maiorias das 

pessoas reclamam assuntos de interesse pessoal e não coletivo). Porém, a prática mais comum 

é o registro de queixas através dos programas de notícias e entrevistas das rádios locais. Com 

o propósito de inteirar-se sobre o que é falado, a respeito da prefeitura, a SECOM desenvolve 

a atividade da rádio-escuta que acompanha diariamente, das 6h às 15h, o que os programas 

falam positivamente e negativamente da gestão municipal e secretarias. Durante a entrevista, 

o secretário de comunicação explicou que o setor possui “um estagiário, que registra por 

escrito o que saiu nos programas das rádios, depois passa para todo o secretariado para que 

entendam o que o povo está reclamando e pedindo; basicamente são questões de saúde e obras 
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 Até o início de 2010, o portal da prefeitura estava em construção. 
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físicas (praças, esgoto, iluminação pública)” (LIRA, 2009). E completou enfatizando que a 

ausência da Ouvidoria faz com que muita gente vá às rádios, que é um intermediário entre o 

povo e o poder político. 

 Outros esforços empreendidos pela SECOM é o envio de releases, sugestão de 

nota e pauta – em texto – para os jornais do município e rádio, a maioria AM (Jornal do 

Commercio, Liberdade de Caruaru e Cultura do Nordeste). Não encaminham para as rádios 

comunitárias porque não existem, no município, emissoras legalizadas. A prefeitura tem uma 

relação estreita com as radiodifusoras, pois a maior parte das pautas sugeridas é acatada, além 

de ser a entidade mais abrangente em termo volume de noticiário. Outro aspecto que contribui 

para emplacar as notícias é devido a alguns funcionários da Secretaria de Comunicação 

trabalharem também em emissoras da região, o que facilita a veiculação das informações 

sugeridas pelo órgão gestor (LIRA, 2009). Segundo Rui Lira (2009), as rádios geralmente 

abrem espaço para a prefeitura explicar/responder às reclamações e queixas dos ouvintes. 

 Uma das iniciativas mais recentes da SECOM é o Programa Bom Dia, Prefeito 

com duração de cinco minutos nas segundas, quartas e sextas, transmitidos pelas rádios Globo 

(FM), Cultura do Nordeste (AM) e Jornal do Commercio (AM), às sete horas da manhã. Os 

espaços veiculados são contratados pela Prefeitura de Caruaru, ou seja, são espaços pagos e 

tem-se a pretensão de continuar produzindo estes programas até o final do mandato. O 

objetivo maior do programa é levar ao cidadão comunicados institucionais, pedido de 

colaboração; anunciar serviços e acompanhamento de obras, falar de questões da cidade, 

comentar sugestões e críticas. Os programas são gravados e segue um formato de 

conversação, onde nele o prefeito fala sobre vários assuntos sendo o diálogo conduzido pelo 

publicitário Sílvio Nascimento, locutor conhecido na cidade de Caruaru (LIRA, 2009). 

 Por fim, os projetos futuros da SECOM contemplam estruturar um banco de 

informações, visando melhorar a comunicação interna uma vez que as secretarias não 

conseguem acompanhar todas as informações da Prefeitura. Finalizar a reestruturação do site 

institucional para que o cidadão acompanhe as ações, serviços e novidades da gestão 

municipal e, por último, implantar a ouvidoria que será um espaço de diálogo entre 

caruaruenses e prefeitura.   

 Diante do que foi possível conhecer sobre as práticas de comunicação da 

Prefeitura de Caruaru, a pesquisa também teve o cuidado de analisar a Lei Orgânica do 

Município para verificar se há alguma expressão legal que fale sobre a garantia da informação 

e comunicação ao cidadão caruaruense. Dessa forma, foi observado que apenas na Seção II – 



63 

 

Da Política de Saúde faz uma breve menção sobre direito à informação, porém sem maiores 

explicações do que exatamente pode ser informado e como o cidadão pode ter acesso.  

 

Art. 128 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado 

mediante as políticas sociais, econômicas e ambientais que visem a 

preservação, a eliminação dos riscos de doenças e outros agravos, e o acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. 

 

Art. 129 – Para atingir estes objetivos o Município promoverá: 

I – condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, 

educação, transporte e lazer; 

II – ações que garantam o respeito ao meio ambiente e o controle da 

poluição ambiental; 

III – direito à informação e à garantia de opção quanto ao tamanho da prole; 

IV – acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às 

ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem 

qualquer discriminação (CARUARU, 1990). 

 

2.4. Recife e Caruaru: Investimentos e Opção pelo Rádio 

   

As Prefeituras do Recife e de Caruaru investem de maneira relevante as suas 

atividades de comunicação no veículo rádio, principalmente a do Recife, por possuir uma 

diretoria de rádio e comunicação popular. Como os esforços de comunicação utilizados pelas 

prefeituras são extensos, a proposta foi analisar mais especificamente o rádio devido ao seu 

alcance, pois atinge todas as classes sociais e é um dos canais mais antigos do Brasil. Segundo 

os estudiosos Ari Luiz Cruz, Dacier Barros e Dirceu Tavares o rádio “é o veículo de 

comunicação mais descentralizado do Estado e existem empresas localizadas em todas as 

macrorregiões. (...) Pernambuco apresenta extenso público consumidor do meio rádio. (...) 

83% da população ouve rádio” (CRUZ; TAVARES; BARROS, 2006, pp. 79-80). 

 Embora a gestão municipal de Caruaru não tenha um setor específico para 

desenvolver ações dedicadas às radios difusoras, iniciou há poucos meses o Programa Bom 

Dia, Prefeito levando informações e pontos de vista do Prefeito sobre assuntos de interesse do 

caruaruense. Já a do Recife envia suas informações nos formatos texto e sonora, dentro dos 

padrões de locução para facilitar sua reprodução, sobretudo para as rádios que não dispõem de 

equipes de jornalismo. A Diretoria de Rádio da Prefeitura do Recife produz também pequenos 

programas educativos e informativos sobre homofobia, dengue, Pro-Jovem e outros temas. 

 De acordo com a Associação das Empresas de Radiodifusão de Pernambuco 

(ASSERPE), as cidades com maior número de rádios associadas estão localizadas no Recife e 
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em Caruaru.  Na capital recifense encontramos: Rádio Boas Novas AM, Rádio Clube FM, 

Rádio Clube AM, Rádio Estação Sat FM, Rádio Jornal AM, Rádio JC CBN FM, Rádio 

Maranata FM, Rádio Oi FM, Rádio Recife FM, Rádio Ternurinha AM. No principal centro 

metropolitanto do Agreste: Rádio 98 FM, Rádio Liberdade AM, Rádio Liberdade FM, Rádio 

Jornal AM, Rádio Globo FM e  Rádio Cultura do NE AM (ASSOCIAÇÃO DAS 

EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO DE PERNAMBUCO, 2010).  Nos dois municípios 

existem mais emissoras de rádio, em atividade, que não são associadas à ASSERPE, como a 

Rádio Metropolitana FM em Caruaru e no Recife, Novas de Paz, Rádio Universitária AM, 

Rádio Universitária FM, Evangélica FM, Nova Brasil FM, Rádio Transamérica FM, Jovem 

Pan FM, Jovem Cap AM, Antena 1 FM, Rádio Melodia FM, Rádio Folha de Pernambuco FM 

e Rádio Oi FM (SANTANA, 2009). Vale acrescentar que além do universo AM e FM há 

também as rádios comunitárias e as de caixinha - ou de poste - que desempenham importante 

papel de levar informações de interesse das comunidades onde atuam. Independente de 

algumas serem legalizadas ou não, graças a elas os assuntos de interesse público chegam a um 

nível de capilaridade permitindo não só acompanhar as últimas notícias como também discuti-

las com os próprios habitantes da comunidade. 

 Além das escassas informações de interesse público veiculadas nas rádios, os órgãos 

municipais estudados sabem a força que tem este veículo para levar temas importantes – 

pautados, segundo seu ponto de vista - e para promover os gestores públicos. Nota-se, assim, 

que as prefeituras têm ciência do enorme significativo comunicativo que a rádio possui para 

os seus projetos políticos atuais e futuros, por isso tanto empenho. No entanto, “esse veículo 

de comunicação poderia ser utilizado como um potencial instrumento de elevação da cultura e 

do processo educativo de massa, se devidamente orientado por mecanismos legais 

competentes e de responsabilidade da esfera pública” (CRUZ; TAVARES; BARROS, 2006, 

p. 81).   
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CAPÍTULO 3 

INDICAÇÕES DE MARKETING POLÍTICO NAS PRÁTICAS DE 

COMUNICAÇÃO DAS PREFEITURAS DO RECIFE E DE CARUARU 

 

 “A ausência de informação e de diálogo isola 

o homem do seu contexto social” (SELAIMEN, 

2003). 

 

Este capítulo se detém em analisar amostras de materiais textuais e sonoros das 

Prefeituras do Recife e de Caruaru, que foram enviados para as rádios AM/FM e rádios 

comunitárias no período de 2009/início 2010. O intuito foi identificar a presença do marketing 

político, nos esforços de comunicação voltados para as rádiodifusoras. Dessa forma, para este 

exame, observaram-se quatro indicadores: Personalização; Autopromoção; Monofonia; e 

Fonte Única (Governo), que foram analisados nas sugestões de pauta, nota, releases, boletim 

sonoro, programas, entrevistas gravadas, matéria sonora e campanhas institucionais para 

rádio. 

Os indicadores nasceram após análises e investigações conceituais sobre 

Marketing Político, Comunicação Pública e Comunicação de Interesse Público. Assim, para 

melhor entender o relato a seguir, a pesquisadora definiu – a partir de estudos teóricos, 

conforme descritos no capítulo 1 - os conceitos Comunicação Pública (CP) e Comunicação 

de Interesse Público (CIP).  

O conceito de Marketing Político utilizado ancorou-se nos estudiosos: Jorge 

Almeida e Sante Scaldaferri, quando afirmam que “o marketing político é o uso de 

ferramentas do marketing na atividade política, seja ela de governos, partidos, outras 

instituições ou personalidades, estando em momento de campanha eleitoral ou não” 

(ALMEIDA; SCALDAFERRI, 2005, p. 11). Outra referência foi o pesquisador Francisco 

Gaudêncio Rego quando definiu marketing político como “(...) um esforço planejado para se 

cultivar a atenção, o interesse e a preferência de um mercado de eleitores, é o caminho seguro 

para o sucesso de quem deseja vencer na política” (REGO, 1985, p. 23). Portanto, trata-se de 

uma técnica mercadológica que atua no âmbito de interesses políticos, buscando entender as 

necessidades/desejos da sociedade quando esta idealiza candidatos e políticos “perfeitos”. A 

partir dessa leitura, constroem-se estratégias de marketing voltadas a convencer o cidadão que 

a melhor escolha é o candidato X ou reafirmar que o mais indicado já está ocupando a 

cadeira. 
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Existe, portanto, uma linha tênue entre o marketing político e a comunicação de 

interesse público, o que torna muitas vezes árdua a identificação de um e de outra. Por isso, 

faz-se pertinente a descrição dos quatro indicadores utilizados nesta pesquisa. A 

Personalização enfatiza a formação da identidade, através da repetição insistente do nome do 

político, slogan, mensagem, cor do partido (texto impresso ou virtual). A Autopromoção é o 

enaltecimento das ações governamentais com excessiva adjetivação nas informações, 

relatando apenas o lado bom, sem falar de problemas de gestão. Na Monofonia, a voz do 

cidadão está ausente principalmente quando é discordante. Para finalizar, Fonte Única 

(Governo) constitui-se quando a mensagem está centrada nas fontes de informação do 

governo e não inclui fontes alternativas. 

As matérias, releases, sugestões de nota e programas das prefeituras – Recife e 

Caruaru - foram analisados e classificados de acordo com os indicadores de marketing 

político. Vale ressaltar que alguns conteúdos se enquadraram em mais de um indicador.  

 

3.1 Prefeitura do Recife 

 

Os materiais analisados da Prefeitura do Recife foram disponibilizados pela sua 

Secretaria de Comunicação, especificamente da Diretoria de Rádio e Comunicação Popular. 

Foi cedida uma amostra significativa de matérias sonoras ou boletins sonoros, programas, 

nota, notícias para rádio, carro de som, sugestão de pauta. Diante desse universo, foi feita uma 

seleção dos materiais entre alguns meses. 

 

Objetos analisados Mês/Quantidade 

Boletim Sonoro ou Matéria Sonora 

Total = 123 

Fev (06); Mar (10); Abr (05); Mai (09); 

Jun (08); Jul (07); Ago (07); Set (10); Out 

(08); Nov (32); Dez (21).  

Notícias para Rádio 

Total = 252 

Jan (09); Fev (10); Mar (10); Abr (10); 

Mai (10); Jun (10); Jul (11); Ago (10); Set 

(11); Out (10); Nov (76); Dez (75).  

Sugestão de Pauta 

Total = 183 

Jan (10); Fev (09); Mar (10); Abr (10); 

Mai (10); Jun (10); Jul (10); Ago (10); Set 

(10); Out (10); Nov (44); Dez (40). 

Nota  Jan (01); Dez (01).  
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Total = 02 

Programas 

Total = 08 

Fev (01); Abr (01); Jul (02); Ago (01); Set 

(01); Out (02). 

Carro de Som 

Total = 17 

Jan (02); Mar (03); Mai (01); Jul (05); 

Ago (01); Set (03); Out (02). 

    Quadro 2 – Material disponibilizado pela Prefeitura da Cidade do Recife (PE). 

    Fonte: Prefeitura da Cidade do Recife, 2009. 

 

3.1.1. Personalização 

 

No mês de março/2009, a matéria sonora “Ordenamento da orla” (1‟56‟‟) da 

repórter Renata Costa segue o viés personalista. “O Prefeito do Recife em coletiva na tarde 

desta quarta-feira explicou como está o processo de ordenamento do comércio na orla de 

Boa Viagem. João da Costa disse que nas negociações com representantes dos ambulantes 

houve acordo em vários pontos, principalmente quanto ao que está definido no decreto que 

regulamenta o comércio na orla. (...) João da Costa falou ainda da importância desse 

ordenamento para um dos principais cartões postais do Recife”. A identidade do gestor 

municipal é reforçada pela repetição do seu nome e porque entre as falas da jornalista o 

prefeito faz duas intervenções.  

“Pacote de obras” (2‟04‟‟) em 10/03. Repórter Renata Costa: “Em comemoração 

aos 472 anos da cidade, a Prefeitura do Recife anunciou na tarde desta terça um pacote de 

140 obras, totalizando um investimento de R$ 38 milhões de reais. Praças, mercados, 

escolas, postos de saúde, conjuntos habitacionais, obras de saneamentos nos morros e em 

outros locais da cidade serão iniciadas ou entregues durante todo o mês de março. Entre os 

bairros beneficiados estão Santo Amaro e Torre. O Prefeito João da Cota fala das obras que 

serão feitas nestes locais. (...) João da Costa destaca ainda que as obras foram solicitadas 

pelos próprios moradores por meio do orçamento participativo”. É importante chamar 

atenção que nas matérias que mencionam o nome do prefeito sempre segue o seu comentário. 

O áudio da matéria “Novos Habitacionais”, produzida em 08/05/2009, evidencia o 

caráter da personalização. Na locução, com duração de 1‟17‟‟, a jornalista Renata Costa 

pronuncia por duas vezes o nome do gestor municipal e em seguida o próprio prefeito tem a 

palavra. Renata Costa: “Dentro da política de habitação da Prefeitura do Recife, o prefeito 

João da Costa anunciou mais duas construções de conjuntos habitacionais. O primeiro na 

área central da cidade vai beneficiar 384 famílias, o outro nos Coelhos vai beneficiar 448 
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famílias. O prefeito João da Costa destaca que as obras terão início após o processo de 

licitação”. 

 Em maio/2009, o tema habitação é novamente pautado, agora pelo repórter 

Rodrigo Cortez. Locução 3‟02‟‟: “Prefeito visita comunidades que serão beneficiadas com a 

construção de habitacionais. O Prefeito Recife, João da Costa, visitou na manhã deste 

sábado os bairros dos Coelhos e a comunidade Vila Brasil I, no bairro de São José, as duas 

comunidades de palafitas situam-se na margem do Rio Capibaribe e serão beneficiadas com 

a construção de dois conjuntos habitacionais. As obras serão realizadas com recursos do 

PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e também prever a recuperação das 

margens do Capibaribe. Durante a visita, o Prefeito João da Costa destacou que as 

intervenções serão bem maiores que as de Brasília Teimosa. (...) O Prefeito João da Costa 

aproveitou a visita na comunidade para fazer um balanço nas ações na área de habitação em 

seus primeiros cinco meses de governo”. É importante ressaltar que na matéria o nome do 

prefeito é repetido três vezes além de duas intervenções do próprio gestor, intercaladas entre a 

fala do repórter. Percebe-se ainda a associação da efígie do prefeito ao Governo Federal, o 

que faz projetar a nível nacional a sua imagem e a do seu partido.  

“Mais 122 famílias foram beneficiadas pelos programas habitacionais” (1‟24‟‟) 

em 30/07/2009. Tiago Salles: “Mais 122 famílias de baixa renda foram beneficiadas pelos 

programas habitacionais da Prefeitura do Recife. Nesta quinta, o Prefeito João da Costa 

entregou os conjuntos habitacionais Várzea II, no bairro da Várzea, e Aritana, na 

Imbiribeira. O Várzea II atende a famílias que estavam no auxílio moradia e que vieram das 

comunidades Padre Jordano, em Boa Viagem, e da própria Várzea. Já Aritana recebe 

famílias da ZEIS Aritana, nas proximidades da Avenida Antônio Falcão. O Prefeito João da 

Costa fala da alegria de poder realizar o sonho da casa própria para estas pessoas”. 

Prefeito: “Isso aqui é o objeto do nosso trabalho, né? A gratificação de sempre que a gente 

pode fazer algo pela cidade pelas pessoas é... a gente se sente recompensado pela nossa luta, 

pelo nosso trabalho, por enfrentar dificuldades. Então, é um momento que a gente realiza os 

objetivos de seu governo, de ter um projeto político, de poder mudar de forma objetiva 

concreta a condição de vida de muita gente, né? Então, dentro das nossas limitações que é 

ser prefeito de uma cidade pobre como Recife, poder articular recursos, realizar projetos que 

mude a vida das pessoas nos deixa muito feliz, tão felizes quanto eles que vão receber a casa, 

né?”. Repórter: “Outros noves conjuntos habitacionais já estão em construção pela 

Prefeitura do Recife. Com notícias do Recife, Tiago Salles”.  
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Nesta matéria, observa-se o esforço para associar o nome do prefeito ao grande 

feito que é “realizar o sonho da casa própria”.  Esse entendimento é reforçado tanto nas 

palavras do repórter como nas do próprio gestor. Portanto, dois aspectos denotam a 

personificação. Primeiro a repetição do nome do prefeito e o segundo está evidenciado na 

mensagem „o prefeito que dá casas aos pobres‟. 

 Spot de rádio título “Chamada Projeto Orla” (42‟‟) em 31 de julho/2009. Inicia 

com música e em seguida pronuncia a palavra RECIFE enfaticamente. Locução: “A prefeitura 

convida a todos os comerciantes que atuam na orla do Recife para participar do lançamento 

do programa de estruturação do comércio popular. Nosso encontro é nesta sexta-feira, sete 

de agosto às nove e meia da manhã no Ginásio Geraldão, na Avenida Mascarenhas de 

Morais na Imbiribeira. O programa de estruturação faz parte do projeto orla que contará 

com capacitações, orientações, possibilidades de acesso ao crédito e alternativas de 

ambiente de produção. Participe dessa nova conquista popular”. Termina com o slogan 

“Prefeitura do Recife, nossa cidade é a gente quem faz”. O slogan é prática estratégica para 

fixar imagem e personalizar a gestão vigente. 

Matéria sonora “Prefeito apresentou cédula de votação para orçamento 

participativo LGBT” (1‟47‟‟) em 04 de agosto/2009. Repórter Tiago Salles: “O Prefeito do 

Recife, João da Costa, apresentou nesta terça a cédula de votação da plenária temática de 

orçamento participativo LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais). Para o Prefeito, a 

temática marcada para 11 de agosto no terminal marítimo dos passageiros abre caminho 

para uma maior organização do segmento que sofre de problemas como preconceito e a 

violência”. Prefeito: “Se você tinha um movimento de gays, se você tem um movimento de 

lésbicas, se você tem um movimento de transexuais que muitas vezes estavam sozinhos 

discutindo cada ação pra eles. O fórum temático, ele permite além de juntar os movimentos, 

juntar militantes, cidadãos que não necessariamente, né? São lésbicas, bissexuais ou gays, 

mas querem ajudar esse grupo social, querem ser militantes dela. Então, tem um espaço para 

participar, para definir política, para opinar, para ser solidário a esta luta. Então, é um 

espaço amplo, não é só para quem é do movimento”. Repórter: “Durante o evento, o Prefeito 

João da Costa anunciou também o apoio do município à oitava parada da diversidade no dia 

20 de setembro em Boa Viagem. Um trabalho integrado de várias secretarias e órgãos vai 

ajudar na organização do evento, que o Prefeito considera importante na luta contra o 

preconceito”.  Prefeito: “Também né? É uma contribuição, então a luta é da sociedade, não é 

só do governo, nosso governo como um governo democrático, que trabalha a participação 

que combate todas as formas de preconceito vai procurar contribuir pra isso, né?”. Repórter: 
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“Uma das novidades é que este ano a parada sai da Rua Ribeiro de Brito, em Boa Viagem, e 

vai até a Tomé Gibson, no Pina, como era defendido pelo movimento. Com notícias do 

Recife, Tiago Salles”. Nesta matéria o Prefeito é citado quatro vezes pelo repórter além de 

duas falas do próprio gestor.  

 Spot “Final Investimentos OP” (37‟‟), produzido na data de 04 de agosto/2009. 

Inicia com música, pronuncia a palavra RECIFE seguida da frase de efeito “Prefeitura 

trabalhando, Prefeitura prestando contas”. Locução: “A Prefeitura vai dar início a cem obras 

escolhidas pela população nas plenárias do OP. Venha conhecer a relação das obras e 

participar desta grande conquista popular. Nosso encontro é nesta quarta, cinco de agosto a 

partir das sete da noite no teatro do parque, bairro da Boa Vista. Investimentos do orçamento 

participativo 2009 a participação popular realizando obras de cidadania”. Finaliza com o 

slogan “Prefeitura do Recife, nossa cidade é a gente quem faz”. Neste exemplo, o slogan 

procura consolidar a marca da gestão vigente, ou seja, a sua identidade.   

 Em 03 de setembro/2009, “Prefeito lançou votação pela internet do ciclo do OP” 

(1‟51‟‟). Repórter: “O Prefeito João da Costa lançou na manhã dessa quinta a votação pela 

internet do ciclo do orçamento participativo Recife 2009. A etapa da internet prossegue até o 

dia 18 de setembro. O Prefeito João da Costa explica a importância do processo de votação 

pela internet”. Prefeito: “Quem não participou da primeira reunião que definiu as dez mais 

votadas e não votou na urna eletrônica tem ainda mais uma oportunidade de internet. Então, 

o objetivo é sempre ampliar o processo da participação. Então, tem pessoas que você pode 

mesmo não morando no bairro, mas sendo cidadão da cidade querendo participar de uma 

definição de uma prioridade, você pode votar. Alguém morar em Boa Viagem e querer votar 

numa obra no Ibura, em Casa Amarela, ele pode votar através da internet, então é a hora, é o 

único momento que ele pode fazer isso. Que na reunião presencial ele só pode votar na obra 

da sua região, quando acontecer a reunião, mas a internet não, ele pode votar em qualquer 

obra da cidade. Ele escolha uma, mas pode ser em qualquer ponto da cidade, qualquer 

região”. Repórter: “O Prefeito também esclarece que esse processo de votação é a prova de 

fraudes”. Prefeito: “A gente tem instrumentos de segurança no processo de participação que 

impede isso, né? Então, tem que registrar o CPF e o RG, então mesmo que a pessoa tenha 

participado da plenária, nós temos o banco de dados com o RG e o CPF de todo mundo. 

Então, uma mesma pessoa não pode ter dois votos do processo do OP, então o processo ai foi 

pensado no sentido de evitar duplicidade dos votos”. Repórter: “Este ano mais de 83 mil 

pessoas já elegeram suas prioridades no orçamento participativo do Recife. Com notícias do 

Recife, Tiago Sales”. 
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 Boletim com sonora – 06/11/2009 – Moradores de palafitas ganham moradia 

digna (1‟32”). A apresentação deste boletim sonoro foi transcrito exatamente como as rádios 

recebem da Prefeitura do Recife, por e-mail, para que o leitor conheça a formatação original.  

LOC: O SONHO DE TER UMA MORADIA DIGNA, SAINDO DE 

CONDIÇÕES SUBUMANAS, EM PALAFITAS, VAI VIRAR REALIDADE 

PARA OITOCENTAS E TRINTA E DUAS FAMÍLIAS DAS 

COMUNIDADES DA VILA BRASIL, NO COQUE, E DOS COELHOS.// 

NESTA SEXTA (06), O PREFEITO JOÃO DA COSTA ASSINOU AS 

ORDENS DE SERVIÇO PARA CONSTRUÇÃO DE TRÊS CONJUNTOS 

HABITACIONAIS, QUE VÃO BENEFICIAR OS MORADORES DAS 

DUAS ÁREAS.// JOÃO DA COSTA DIZ O QUE REPRESENTA A 

CONSTRUÇÃO DESTES CONJUNTOS HABITACIONAIS.// 

PREFEITO:...SONHO DE MUITAS FAMÍLIAS DA COMUNIDADE DOS 

COELHOS E DA VILA BRASIL. REPRESENTA O MARCO 

IMPORTANTE DA CIDADE QUE A GENTE VAI PODER URBANIZAR A 

CENTRAL, TRANSFERINDO AS FAMÍLIAS QUE MORAVAM A 

DEZENAS DE ANOS NO MEIO DA MARÉ, DENTRO DA LAMA PRA 

MORADIAS DIGNAS COM ÁGUA ENCANADA, COM ELETRICIDADE, 

COM SANEAMENTO, COM ÁREA DE LAZER, COM CENTRO 

COMUNITÁRIO, APARTAMENTOS DE 50 METROS QUADRADOS. 

ENTÃO A GENTE TÁ MUITO CONTENTE DE PODER TRANSFORMAR 

EM REALIDADE O SONHO DE TANTA GENTE. 

LOC: JOÃO DA COSTA INFORMA, AINDA, QUE VAI EM BUSCA DE 

RECURSOS PARA OUTRAS OBRAS HABITACIONAIS NA CIDADE.// 

PREFEITO:...A GENTE TÁ INDO A BRASÍLIA TENTAR VIABILIZAR, 

CONCRETIZAR OS RECURSOS DESTINADOS À COMUNIDADE 

RIBEIRINHA, NÃO É, QUE SERÁ CONSTRUÍDO NO TERRENO LÁ 

NO PARQUE JEQUIÁ, NA VILA INDEPENDÊNCIA, EM NOVA 

DESCOBERTA, E AQUI NA COMUNIDADE DO PILAR NO RECIFE 

ANTIGO QUE DEVEMOS ASSINAR A ORDEM DE SERVIÇO AINDA 

EM DEZEMBRO PARA A CONSTRUÇÃO DE 520 APARTAMENTOS. 
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LOC: AS OBRAS QUE SERÃO INICIADAS FORAM APROVADAS 

PELA POPULAÇÃO, NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E FAZEM 

PARTE DO PROGRAMA RECIFE SEM PALAFITAS. COM NOTÍCIAS 

DO RECIFE EDSON JÚNIOR./// 

 Programa “Chamada Projeto Orla” (42”) – julho de 2009. Inicia com jingle 

seguido pela locução: “Recife!” “A Prefeitura convida a todos os comerciantes que atuam na 

Orla do Recife para participar do lançamento do programa de estruturação do comércio 

popular. Nosso encontro é nesta sexta feira, sete de agosto às nove e meia da manhã no 

Ginásio Geraldão, na avenida Mascarenhas de Morais, na Imbiribeira. O programa de 

estruturação faz parte do Projeto Orla que contará com capacitações, orientações, 

possibilidades de acesso ao crédito e alternativas de ambiente de produção. Participe dessa 

grande conquista popular. Prefeitura do Recife, nossa cidade é a gente quem faz”. 

 Programa “Final Investimentos OP” (37”) – agosto de 2009. Inicia com jingle 

seguido pela locução: “Recife! Prefeitura trabalhando, Prefeitura prestando contas”. “A 

Prefeitura vai dar início a cem obras escolhidas pela população nas plenárias do OP. Venha 

conhecer a relação das obras e participar desta grande conquista popular. Nosso encontro é 

nesta quarta, cinco de agosto, a partir das sete da noite, no teatro do parque, bairro da Boa 

Vista. Investimentos do Orçamento Participativo, 2009. A participação popular realizando 

obras de cidadania. Prefeitura do Recife, nossa cidade é a gente quem faz”. 

 Programa “Colo do Útero” (50”) – outubro de 2009. Inicia com jingle seguido 

pela locução: “Recife!” “O câncer do colo de útero é uma doença grave e que se pega através 

da relação sexual. Você pode preveni-la com práticas sexuais seguras, usando preservativo 

masculino ou feminino e realizando todo ano o exame preventivo de câncer do colo do útero. 

Se você nunca fez o exame, está na hora de fazer. Procure uma unidade de saúde mais 

próxima de sua casa e peça para fazer o exame preventivo. E seja solidária, aproveite e leve 

uma amiga que nunca fez o exame. Quanto mais cedo se descobre a doença tem mais chance 

de cura. Uma campanha da Secretaria de Saúde do Recife. Prefeitura do Recife, nossa cidade 

é a gente quem faz”. 

 Programa “Filariose” (31”) – outubro de 2009. Inicia com jingle seguido pela 

locução: “Recife!” “Atenção! Participe do tratamento coletivo para a filariose, que acontece 

de dezenove de outubro a trinta de novembro. Receba a visita do agente comunitário de 

saúde e do agente de saúde ambiental em sua casa ou procure a unidade de saúde da família 
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mais próxima para receber a medicação. Vamos juntos eliminar a filariose da nossa 

comunidade. Prefeitura do Recife, nossa cidade é a gente quem faz”.    

 As sugestões de pautas, transcritas nas próximas páginas, evidenciam claramente 

a presença da personalização porque primeiro a identidade é reforçada na presença da marca 

do governo, que também procura preservar a cor do partido de origem do governante, 

enfatizando assim a imagem do Prefeito e do Partido dos Trabalhadores (PT). O segundo 

aspecto é a prática do slogan usado para dar uma identidade à gestão atual. Isto, portanto, 

apóia na formação da imagem de João da Costa. E por fim, os títulos das pautas que quando 

não mencionam o nome do gestor municipal se referem a ele por Prefeito. Essa estratégia de 

comunicação ajuda a reforçar a imagem, relacionando a sua pessoa aos grandes feitos. Vale 

ressaltar ainda que as sugestões de pautas de maior repercussão, quase sempre, destacam o 

Prefeito e não a Prefeitura. Seguem, abaixo, cinco exemplos de pautas no formato original que 

foram encaminhados para as rádios do Recife. 

  

 

 

Secretaria de Comunicação 

Diretoria de Rádio e Comunicação Popular 

Fone: 3232.8655 / Fax: 3232.8308 

radio@recife.pe.gov.br 

Sugestão de Pauta - 02/09/09  

 

JOÃO DA COSTA ASSINA CONTRATO DO 

CAPIBARIBE MELHOR COM BANCO MUNDIAL  

 

LOC: NESTA QUINTA-FEIRA (03), O PREFEITO DO RECIFE, JOÃO 

DA COSTA, ASSINA O CONTRATO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS 

COM REPRESENTANTES DO BANCO INTERNACIONAL PARA 

RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO (BIRD), DESTINADOS À 

REALIZAÇÃO DO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

INCLUSÃO SOCIAL DO RECIFE – CAPIBARIBE MELHOR.// O 

mailto:radio@recife.pe.gov.br
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CONVÊNIO SERÁ FORMALIZADO ÀS DUAS E MEIA DA TARDE, NA 

SALA DE REUNIÕES DO GABINETE DO PREFEITO, NO NONO 

ANDAR DO EDIFÍCIO-SEDE DA PREFEITURA DO RECIFE.///  

  

SERVIÇO:  

Assinatura do contrato do Capibaribe Melhor 

Hora: 14h30 

Local: gabinete do prefeito - sala de reuniões - 9º andar da 

Prefeitura do Recife 

 

 

Secretaria de Comunicação 

Diretoria de Rádio e Comunicação Popular 

Fone: 3232.8655 / Fax: 3232.8308 

radio@recife.pe.gov.br 

Sugestão de Pauta - 04/11/09  

 

PREFEITO COMEMORA ANIVERSÁRIO EM SEU 

GABINETE  

 

LOC: O PREFEITO DO RECIFE, JOÃO DA COSTA, FAZ 

ANIVERSÁRIO NESTA SEXTA-FEIRA (06).// ENTRE AS 11 DA 

MANHÃ E UMA DA TARDE, ELE RECEBERÁ OS CUMPRIMENTOS 

DOS SERVIDORES, AMIGOS E AUTORIDADES, NO 9º ANDAR DO 

EDIFÍCIO-SEDE DA PCR./// 
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Secretaria de Comunicação 

Diretoria de Rádio e Comunicação Popular 

Fone: 3232.8655 / Fax: 3232.8308 

radio@recife.pe.gov.br 

Sugestão de Pauta - 27/11/09  

 

JOÃO DA COSTA INAUGURA PARALELA DA 

MASCARENHAS DE MORAES 

 

LOC: O PREFEITO JOÃO DA COSTA ENTREGA, NESTE SÁBADO 

(28), O PROLONGAMENTO DA RUA ARQUITETO LUIZ NUNES, NO 

BAIRRO DA IMBIRIBEIRA.// A INAUGURAÇÃO DA VIA OCORRE ÀS 

9 E MEIA DA MANHÃ, NA ESQUINA DAS RUAS ARQUITETO LUIZ 

NUNES E ITÁLIA, COM A PRESENÇA DO SECRETÁRIO DE 

CONTROLE, DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, AMIR 

SCHVARTZ, E DO PRESIDENTE DA URB-RECIFE, JORGE 

CARRERO.// O INVESTIMENTO, DE 5 MILHÕES E 900 MIL REAIS, 

DISPONIBILIZA UMA NOVA VIA DE ACESSO AO BAIRRO DO 

IPSEP, EM PARALELO À AVENIDA MASCARENHAS DE MORAES.// 

O PONTO DE ENCONTRO SERÁ NA ESQUINA DA RUAS JEAN 

EMILE FAVRE COM A ARQUITETO LUIZ NUNES, DE ONDE O 

PREFEITO SEGUE EM CAMINHADA, CONFERINDO A REALIZAÇÃO 

DO SERVIÇO, ATÉ O PONTO ONDE SERÁ REALIZADA A 

SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO./// 
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Secretaria de Comunicação 

Diretoria de Rádio e Comunicação Popular 

Fone: 3232.8655 / Fax: 3232.8308 

radio@recife.pe.gov.br 

Sugestão de Pauta – 21/12/09  

PREFEITO INAUGURA MAIS 

DUAS ESCOLAS NESTA TERÇA-FEIRA 

  

LOC: O PREFEITO JOÃO DA COSTA ENTREGA AOS RECIFENSES, 

NESTA TERÇA-FEIRA (22), MAIS DOIS NOVOS ESPAÇOS 

EDUCACIONAIS NA CAPITAL PERNAMBUCANA.// ÀS SETE DA 

NOITE, O PREFEITO INAUGURA A ESCOLA MUNICIPAL ROZEMAR 

DE MACEDO LIMA (NOVA UNIDADE), EM CASA AMARELA. EM 

SEGUIDA, ÀS OITP, A ESCOLA MUNICIPAL ALTO SANTA 

TEREZINHA, EM BEBERIBE (NOVA SEDE), AMBAS 

REIVINDICADAS E ACOMPANHADAS PELA POPULAÇÃO, ATRAVÉS 

DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO.// A REDE DE ENSINO DA PCR 

CONTA HOJE COM 224 ESCOLAS, 64 CRECHES E 17 UNIDADES 

PROFISSIONALIZANTES.// NO TOTAL, SÃO CERCA DE 120 MIL 

ALUNOS, INCLUINDO O ENSINO REGULAR E O PROJOVEM 

URBANO./// 
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Secretaria de Comunicação 

Diretoria de Rádio e Comunicação Popular 

Fone: 3232.8655 / Fax: 3232.8308 

radio@recife.pe.gov.br 

Sugestão de Pauta - 11/12/09  

Sexta-Feira – Tarde 

 

PREFEITO PARTICIPA DE ASSINATURA 

DE CONTRATOS PARA HABITACIONAIS NO 

RECIFE 

  

LOC: A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O GOVERNO DE 

PERNAMBUCO ASSINAM, NESTA SEXTA (11) ÀS TRÊS E MEIA DA 

TARDE, CONTRATOS PARA REPASSE DE RECURSOS DESTINADOS 

À CONSTRUÇÃO DE HABITACIONAIS, QUE BENEFICIARÃO 

MORADORES DAS COMUNIDADES DE ESCORREGOU TÁ DENTRO, 

NO BAIRRO DE AFOGADOS, E MULHERES DE TEJUCUPAPO, NA 

IPUTINGA.// O EVENTO CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DO 

PREFEITO DO RECIFE, JOÃO DA COSTA, E ACONTECE NA 

COMUNIDADE ESCORREGOU TA DENTRO, RUA COSME VIANA, EM 

AFOGADOS, EM FRENTE À CONCESSIONÁRIA PEDRAGON./// 

 

3.1.2. Autopromoção 

  

Nas matérias sonoras a seguir, percebeu-se que há o esforço da autopromoção sem 

uso de adjetivos. Isto se configura uma estratégia bastante perspicaz e difícil de notar a 

promoção orientada para o marketing político. Quando a matéria tem o Prefeito falando, o 

nome dele é repetido mais vezes na locução, o que não acontece quando se expressam os 

secretários e diretores. Observou-se também que o tempo da matéria, geralmente é maior 

mailto:radio@recife.pe.gov.br
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quando o Prefeito fala. Evita-se a discussão sobre os problemas da gestão municipal, pois este 

assunto é tema não grato e pode comprometer os objetivos políticos do parlamentar.  

 Na matéria sonora “Pacote de obras” (2‟04‟‟) em 10/03, o Prefeito João da 

Costa enaltece a ação sem usar um adjetivo: “A gente anunciou ordens de serviço para o 

saneamento da comunidade Ponte do Maduro, envolvendo o Chié e Ilha do Aduaneiro, Santa 

Terezinha e Santo Amaro. São mais de oitenta ruas que serão pavimentadas, drenadas e 

completados os sistemas de saneamentos daquelas comunidades e a complementação do 

saneamento integrado da comunidade de Mangueira da Torre. Além de iniciarmos o estudo 

do prospecção arqueológicas da comunidade do Pilar para que a gente possa iniciar o 

processo de urbanização dessa comunidade. (...) então os projetos que obedeciam as zonas 

de interesse social, as ZEIS, comunidades pobres e também porque a população escolheu no 

orçamento participativo habitação e saneamento como prioridades nestas comunidades, 

então nós juntamos estes critérios para que essas comunidades pudessem ser atendidas 

agora.”  

 O enaltecimento observado na matéria “Pacote de obras” dá-se de maneira 

bastante sutil, porque o Prefeito João da Costa em momento algum usa adjetivos. Tudo falado 

de forma imperativa, entusiasta e positiva, ou seja, nenhum obstáculo parece existir em seu 

governo que impossibilite tais feitos. Que cidadão – pouco esclarecido - não relaciona o „Seu 

Prefeito‟ ao salvador que, para ele, nada é impossível de ser realizado? A matéria noticia 

obras que são carentes em inúmeras comunidades no Recife como: saneamento, urbanização e 

pavimentação e que, assim, em dizendo “a gente anunciou ordens de serviço para o 

saneamento”; “(...) oitenta ruas que serão pavimentadas (...)” e “(...) iniciar o processo de 

urbanização (...)” de uma só vez o prefeito promove-se enaltecendo realizações acerca de 

temas extremamente carentes.  

No mês de março/2009, a Prefeitura do Recife foi convidada a participar da 14ª 

Conferência Mundial sobre Tabaco e Saúde na Índia. Matéria “Tabagismo Recife – Índia” 

(1‟36‟‟), repórter Renata Costa: “A Prefeitura do Recife participa entre os dias 8 e 12 desse 

mês da 14ª Conferência Mundial sobre Tabaco ou Saúde que será realizada em Mumbai na 

Índia. O evento terá como tema o controle global do tabaco através de abordagens políticas e 

de parcerias. Com três trabalhos implantados pela secretaria municipal de saúde, Recife foi 

convidado a participar do evento como referência nacional na política de controle ao 

tabagismo. A coordenadora de controle de tabagismo e outros fatores de risco de câncer do 

Recife, Maristela Menezes, explica os projetos que serão apresentados na conferência”. 

Maristela Menezes: “A gente vai tá botando três trabalhos desenvolvidos aqui. Um o resumo 
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desses setes anos e meio da política de controle do tabagismo em Recife com todos os 

aspectos relacionados à implantação dos ambientes livres do fumo. O segundo trabalho vai 

tá apresentando a experiência específica da implantação dessas estratégias de promoção da 

saúde. O terceiro e último trabalho, focado na importância de estabelecimento de parcerias 

com a sociedade civil organizada pra fortalecer através de uma formação técnica, científica e 

política controle social da política, que foi em cima do processo de capacitação dos 

conselheiros municipais de saúde”. Renata Costa: “Em sete anos de gestão, na política de 

controle ao tabagismo no Recife, aproximadamente 1400 locais foram identificados como 

ambientes livres do fumo. Mais de 156 mil trabalhadores foram beneficiados diretamente 

com a criação desses espaços. Com notícias do Recife, Renata Costa”. 

 Ao observar a locução sobre o tabagismo, nota-se a maior preocupação em 

noticiar a participação da Prefeitura do Recife no evento internacional do que aproveitar o 

ensejo para falar dos projetos e onde o cidadão pode se inscrever. Uma pergunta faz-se 

pertinente, qual é o caráter de comunicação pública nesta notícia? 

 Em maio/2009 foi produzida uma matéria sobre a visita do prefeito nas 

comunidades dos Coelhos e Vila Brasil I, que serão beneficiadas com a construção de 

habitacionais. Na ocasião, o repórter Rodrigo Cortez conversa com João da Costa que fez um 

balanço sobre o tema habitação nos seus primeiros cinco meses de governo. Prefeito: “Nós já 

vamos começar o processo de urbanização na comunidade do Pilar, antiga Favela do Rato, 

lá no Recife Antigo. Assinamos há um mês atrás um contrato de 20 milhões de reais, aqui é 

27 são 47 milhões só nestas três comunidades. Assinamos um contrato também para o bairro 

de Santo Amaro de 12 milhões para pavimentar 88 ruas e construção de 66 casas na 

comunidade de Mangueira Torre, lá na Torre. E estamos trabalhando para ampliar isto, nós 

devemos estar começando as obras do PAC Beberibe de 88 milhões de reais, também obras 

de saneamento, pavimentação, construção de habitacionais ontem estive visitando nove 

conjuntos habitacionais em construção na cidade do Recife com mais de duas mil moradias e 

já nestes quatro meses de governo nós estamos viabilizando a construção com essas aqui e 

mais 800 habitações para futura Via Mangue serão construídas no Pina e nós vamos 

anunciar nos próximos trinta dias mais 2.200 habitações em quatro meses que nós 

conseguimos viabilizar estes recursos para iniciar estas obras”.  

 Mês junho/2009, matéria “Anemia Falciforme” (2‟02‟‟). Repórter Renata Costa: 

“A Prefeitura do Recife participa nesta sexta, em Camaçari, na Bahia, do Encontro Nacional 

de Doença Falciforme na Atenção Básica. O convite para o evento aconteceu devido ao êxito 

alcançado com as ações do Programa Municipal de Anemia Falciforme implantado pela 
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Prefeitura em 2001. O objetivo do programa é diagnosticar o mais rápido possível a anemia 

falciforme que tem quase todos os sintomas da anemia normal, porém ataca especialmente 

pessoas negras. A gerente de atenção à saúde da população negra do Recife, Miranete 

Arruda, fala da importância do programa e explica como ele se tornou referência nacional”. 

Miranete Arruda: “A importância desse programa municipal é o fato de que até algum tempo 

atrás, essa doença era considerada uma doença rara. Com a mobilização que vem 

acontecendo nos últimos anos tem se identificado que esta doença, ela é mais prevalente na 

população afro-descendente, na população negra. Então, tem se dado importância 

fundamental a este programa instituído no município tanto na rede ambulatorial 

especializada como, não é, nas unidades básicas de saúde. Então, pelo fato de Recife ter 

desenvolvido esse trabalho foi referência pra vários municípios, através do Ministério da 

Saúde, que fez com que estes municípios viessem aqui até Recife, conhecer a nossa rede, os 

profissionais trocaram informações e eles voltando puderam também implementar políticas 

dessa ordem nestes municípios”. Repórter: “Através do programa de anemia falciforme, o 

município implantou o teste do pezinho nas maternidades e adequou o laboratório municipal 

de saúde público do Recife para a oferta de exames hematológicos, além disso são realizadas 

atividades e campanhas de promoção à saúde, capacitações, cursos e seminários de 

promoção à saúde da população negra. Com notícias do Recife, Renata Costa”. O relato da 

matéria sonora instiga às perguntas: por que não aproveitou esta matéria para informar mais 

sobre a doença?  Como diferenciá-la da anemia comum? Isto mostra que o foco maior foi 

divulgar a participação no evento do que deixar o cidadão conhecedor da doença, instruí-lo 

sobre a enfermidade e onde buscar tratamento. 

 Matéria sonora “Capibaribe Melhor” (1‟32‟‟) em 12 de junho de 2009. Renata 

Costa: “O Prefeito do Recife, João da Costa, se reuniu com a direção do Banco Mundial para 

a América Latina. O encontro serviu para que fosse estabelecido um cronograma de 

execução para o Capibaribe Melhor, que já está em processo de finalização para a 

assinatura do contrato. O projeto receberá do Banco Mundial um empréstimo de 32 milhões 

de dólares com contrapartida de 14 milhões de dólares da Prefeitura do Recife. O Prefeito 

João da Costa explica que obras serão realizadas com o Capibaribe Melhor”. Prefeito: “É 

um conceito integrado de desenvolvimento urbano e ambiental, envolve a recuperação do 

Parque de Santana, Parque do Caiara, implantação do Parque de Apipucos, o saneamento de 

duas unidades de esgotamento ali na região da Caxangá, principalmente ali no Detran, 

Ayrton Sena. Toda aquela margem limite que se complementa com as outras unidades que a 

gente está fazendo via PAC, então a gente fecha todo o setor Caxangá e um plano de 
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mobilidade que também está incluído no Projeto Capibaribe Melhor que é a terceira 

perimetral e a semi-perimetral e o binário de Casa Forte e o sistema de drenagem que 

envolve todos os canais da bacia do Rio Capibaribe. Então, isso é um projeto que está em 

vias da gente concluir o processo de financiamento junto ao banco”. Repórter: “A previsão é 

que o processo burocrático esteja concluído em noventa dias e as obras comecem ainda no 

segundo semestre deste ano. Com notícias do Recife, Renata Costa”. 

 25 de junho/2009, matéria “Prefeitura do Recife participa do lançamento da 

campanha pelo fim da violência contra a mulher” (1‟15‟‟). Repórter Tiago Salles: “A 

Prefeitura do Recife participa, nesta sexta-feira, do lançamento da campanha Democracia no 

mundo e em nossa vida pelo fim da violência contra a mulher. O evento será aberto às sete 

horas da manhã na estação central do metrô. A titular da coordenadoria da mulher do 

Recife, Juliana César, explica como a Prefeitura participará do evento”. Coordenadora: 

“Esse lançamento dessa campanha que compõe de vários materiais educativos como 

cartazes, panfletos, sobre o fenômeno da violência contra a mulher e conclamando as 

pessoas a conscientizarem que esse é um fenômeno inaceitável e que existem serviços pra 

atender as mulheres em situação de violência. E a Prefeitura do Recife, ela possui serviços de 

referência, temos casas, abrigos. Nós temos serviços específicos na rede de saúde, de 

educação. Então, a parceria hoje esta estabelecida a partir desse ponto de que a campanha 

conclama as pessoas, principalmente as mulheres, no caso, a buscarem serviços, exercerem 

os seus direitos e a Prefeitura do Recife possui serviços exatamente pra essa função”.  

Repórter: “A campanha é promovida pela ONG SOS CORPO. No local haverá um stand com 

informações sobre o trabalho que é realizado no Recife e onde procurar ajuda. Com notícias 

do Recife Tiago Salles”. 

 Na matéria sobre a campanha do SOS CORPO, percebe-se que a Prefeitura do 

Recife aproveitou o ensejo para divulgar sua participação, porém esqueceu-se de dar ênfase às 

informações que podem orientar as mulheres que sofrem de violência. Toda e qualquer vítima 

de maus tratos deseja saber quais os locais de ajuda. Existe telefone de contato 24h? A atual 

gestão tem Secretaria da Mulher? Quais são os projetos desta pasta? Como as mulheres 

devem proceder quando ameaçadas pelos companheiros? Esses questionamentos geram 

informações de interesse público que, quando dialogados com atores interessados, configura-

se comunicação pública. 

A autopromoção na matéria “Mais 122 famílias foram beneficiadas pelos 

programas habitacionais” (1‟24‟‟), em 30/07/2009, é percebida porque a reportagem está 

mais interessada em mostrar “veja bem o que o Prefeito João da Costa está dando aos 
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pobres” do que informar ao cidadão quais são as políticas de habitação do município e seus 

projetos para os próximos três anos de mandato.  

 “Prefeito João da Costa recebeu a visita do arcebispo de Olinda e Recife” 

(1‟39‟‟), matéria sonora produzida em 02 de setembro/2009. Repórter: “Na tarde desta 

quarta-feira, o Prefeito do Recife, João da Costa, recebeu em seu gabinete a visita do 

arcebispo de Olinda e Recife Dom Fernando Saburido. O encontro cordial contou com a 

presença da primeira dama Marília Bezerra, do Vice-Prefeito Milton Coelho, e de membros 

da Santa Casa da Misericórdia. O Prefeito João da Costa destaca a influência católica no 

Recife e o resultado do encontro”. Prefeito: “O encontro de poder receber Dom Fernando, o 

novo arcebispo de Olinda e Recife, que está caminhando, começando a sua caminhada, sua 

missão aqui em nossa cidade, a gente sabe do papel religioso cultural, não é? Da Igreja 

Católica em nossa cidade, a tradição e é importante o fortalecimento desse trabalho pra uma 

cultura de paz e uma parceria que a Prefeitura tem tido com todas as religiões, mas pelo peso 

que a igreja católica tem em nossa cidade foi uma parceria fundamental para que a gente 

possa construir políticas públicas de uma cultura de paz em defesa da vida e da 

solidariedade”. Repórter: “Durante a visita, Dom Fernando Saburido pediu apoio da 

Prefeitura do Recife para a realização da IV Caminhada em defesa pela vida no mês de 

outubro”. Arcebispo: “Aproveitei pra fazer já alguns pedidos, sobretudo, sobre no próximo 

dia 04 de outubro, que vai ter a caminhada em defesa pela vida, será a quarta caminhada 

que a Arquidiocese promove. Por sinal, aproveitei pra pedir o apoio da Prefeitura pra nos 

ajudar a organizar esta caminhada. Segundo informações que eu obtive, o ano passado já 

reuniu aproximadamente 20 mil pessoas, este ano queremos ampliar ainda mais essa 

caminhada que é um tema importantíssimo”. Repórter: “Com notícias do Recife, Renata 

Costa”. 

Ao analisar as falas, percebe-se que a informação se restringe, tão somente, a 

divulgar o encontro e a parceria selada entre a Prefeitura do Recife e o arcebispo da 

Arquidiocese de Olinda e Recife. Neste caso a gestão preocupou-se em promover o fato. 

 

 

 

 



83 

 

 

Secretaria de Comunicação 

Diretoria de Rádio e Comunicação Popular 

Fone: 3232.8655 / Fax: 3232.8308 

radio@recife.pe.gov.br 

Boletim com Sonora - 21/12/09  

 

JOÃO DA COSTA APRESENTA RESULTADOS 

DO PRIMEIRO ANO DE GESTÃO (2’55”) 

 

LOC: O PREFEITO DO RECIFE, JOÃO DA COSTA, APRESENTOU, 

NESTA SEGUNDA-FEIRA, OS RESULTADOS DO PRIMEIRO ANO DA 

SUA GESTÃO.// EM 2009, A PREFEITURA ADOTOU MEDIDAS 

PARA ATRAVESSAR A CRISE ECONÔMICA INTERNACIONAL SEM 

AFETAR OS SERVIÇOS VOLTADOS PARA A POPULAÇÃO.// É O 

QUE EXPLICA O PREFEITO JOÃO DA COSTA.// 

 

PREFEITO: GARANTIMOS TODOS OS INVESTIMENTOS 

PÚBLICOS E FIZEMOS ISSO REDUZINDO 50 MILHÕES DAS 

DESPESAS DO DIA A DIA COM A CRISE ECONÔMICA MUNDIAL; 

INICIAMOS OBRAS IMPORTANTES COMO A DUPLICAÇÃO DO 

VIADUTO JOANA BEZERRA, A PARALELA DA IMBIRIBEIRA; 

DEMOS CONTINUIDADE A TODAS AS GRANDES OBRAS E, MAIS 

IMPORTANTE, DURANTE TODO O ANO, CAPTAMOS CERCA DE 650 

MILHÕES DE REAIS. CONTINHA RECURSOS QUE VÊM DO 

GOVERNO FEDERAL E DE BANCOS INTERNACIONAIS PRA GENTE 

COMEÇAR GRANDES PROJETOS DE 2010 COM VIA MANGUE, 

PROJETO CAPIBARIBE MELHOR E DAR CONTINUIDADE A OBRAS 

IMPORTANTES DO PROMETRÓPOLE E DAS OBRAS DO PAC NOS 

DIVERSOS BAIRROS QUE PRECISA DE OBRAS DE SANEAMENTO, 

DE ADEQUAÇÃO POPULAR E URBANIZAÇÃO. O RECIFE ESTÁ SE 

mailto:radio@recife.pe.gov.br
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PREPARANDO PRO FUTURO SUPERANDO AS DIFICULDADES DO 

PRESENTE. 

LOC: JOÃO DA COSTA IMPLEMENTOU UM NOVO MODO DE 

GESTÃO COM A SISTEMÁTICA DAS REUNIÕES DE 

MONITORAMENTO.// O MODELO DIVIDE A ADMINISTRAÇÃO POR 

EIXOS TEMÁTICOS TORNANDO OS TRABALHOS MAIS 

EFICIENTES, ELEGENDO PRIORIDADES E ESTABELECENDO 

METAS.// DESTA FORMA, A ADMINISTRAÇÃO DIMINUIU OS 

GASTOS, SEGURANDO O CAIXA E CORTANDO DESPESAS, MAS 

AO MESMO TEMPO CAPTANDO RECURSOS E LIBERANDO VERBAS 

JUNTO AO GOVERNO FEDERAL.// 

PREFEITO: SIGNIFICA QUE A GENTE ESTÁ AVANÇANDO NA 

EFICIÊNCIA DE GESTÃO, ISSO É NATURAL QUE ACONTEÇA, NÉ? 

QUANDO VOCÊ MELHORA O SEU PROCESSO DE GESTÃO VOCÊ 

CONSEGUE DIMINUIR DESPESAS QUE ANTES VOCÊ NÃO 

ENXERGAVA. ISSO ACONTECE NAS EMPRESAS, NAS FAMÍLIAS E 

TAMBÉM DEVE ACONTECER NA GESTÃO PÚBLICA QUE SEMPRE 

ÀS VEZES SE ACOMODA, MAS QUE A NOVA REALIDADE IMPÕE 

POR NECESSIDADE A GENTE SER MAIS EFICIENTE NA GESTÃO, 

BUSCAR INDICADORES, METAS, ESTABELECER RESULTADOS. 

ISSO É O QUE QUALQUER EMPRESA, HOJE, ESTÁ FAZENDO QUE 

A SOCIEDADE EXIGE TAMBÉM DA GESTÃO PÚBLICA. ISSO SÓ 

POSSIBILITOU E POSSIBILITA A GENTE AUMENTAR OS 

INVESTIMENTOS, COMO, POR EXEMPLO, LANÇAR O PLANO DE 

OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 103 OBRAS E FAZER, 

INICIAR UM PROCESSO DE PAVIMENTAÇÃO DE MAIS DE 300 

RUAS, CONSTRUIR SEIS ESCOLAS, DUAS CRECHES, NOVE 

CONJUNTOS HABITACIONAIS QUE PERMITIU A GENTE 

REDIRECIONAR RECURSOS NUM ANO DE CRISE, DE APERTO 

ORÇAMENTÁRIO PARA OBRAS FUNDAMENTAIS PARA A 

POPULAÇÃO. 

LOC: ESTE ANO, A PREFEITURA DO RECIFE TAMBÉM AVANÇOU 

NO DIÁLOGO COM A POPULAÇÃO.// A VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO FOI A MAIOR DA HISTÓRIA.// EM AGOSTO, O 

PREFEITO JOÃO DA COSTA LANÇOU UM PACOTE DE CENTO E 
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DUAS OBRAS VOTADAS NO OP, COM INVESTIMENTOS DE 44 

MILHÕES DE REAIS. // COM NOTÍCIAS DO RECIFE, RENATA 

COSTA./// 

 

 A matéria sonora, sobre o balanço do primeiro ano de governo do Prefeito João da 

Costa, destacou, de maneira altiva, as ações realizadas em 2009. O texto tem um viés de 

prestação de contas, apenas. Vale observar também que os problemas de governo não foram 

mencionados, e, dessa forma, percebe-se que o objetivo foi enaltecer os feitos da gestão 

municipal para construir uma imagem de gestor eficiente e eficaz. Porém, vale uma reflexão, 

se o propósito da matéria fosse prestar contas por que não falou dos insucessos? Quais foram 

os investimentos? Qual é a concepção de prestação de contas entendida pela gestão municipal 

do Recife? 

 

 

 

Secretaria de Comunicação 

Diretoria de Rádio e Comunicação Popular 

Fone: 3232.8655 / Fax: 3232.8308 

radio@recife.pe.gov.br 

Sugestão de Pauta - 06/11/09  

 

PREFEITO VIABILIZA RECURSOS PARA O 

PILAR E RECEBE MEDALHA EM BRASÍLIA 

 

 LOC: O PREFEITO DO RECIFE, JOÃO DA COSTA, ESTARÁ EM 

BRASÍLIA, NA PRÓXIMA SEMANA, PARA TRATAR DE DIVERSOS 

ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.// ELE TERÁ 

ENCONTRO COM OS MINISTROS ORLANDO SILVA (ESPORTES), 

MÁRCIO FORTES (CIDADES) E PAULO BERNARDO 

(PLANEJAMENTO), ALÉM DE OUTROS PREFEITOS DE CIDADES 

QUE SEDIARÃO OS JOGOS DA COPA DE 2014.// JOÃO DA COSTA 
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TAMBÉM PARTICIPARÁ DE ASSINATURA DE REPASSES DE 

RECURSOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NA 

COMUNIDADE DO PILAR.// NA TERÇA (10), O PREFEITO 

PARTICIPARÁ DE AUDIÊNCIA COM A SECRETÁRIA DE 

PATRIMÔNIO DA UNIÃO, ALEXANDRA RESCHKE.// ELES 

DISCUTIRÃO PARCERIAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ÁREAS DA 

UNIÃO NO MUNICÍPIO DO RECIFE.// NA QUARTA, O PREFEITO 

RECEBERÁ A MEDALHA MÉRITO LEGISLATIVO, COMENDA DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS.// A INDICAÇÃO DA HONRARIA FOI 

FEITA PELO DEPUTADO INOCÊNCIO OLIVEIRA.// A COMENDA 

SERÁ ENTREGUE PARA 34 PERSONALIDADES OU ENTIDADES 

QUE PRESTARAM OU PRESTAM SERVIÇOS RELEVANTES AO 

PAÍS./// 

   

A formatação das matérias sonoras segue o roteiro de falas intercaladas entre o 

repórter e o gestor responsável pelo assunto em pauta. É importante chamar atenção para a 

finalização dos áudios porque não informa o nome de contato para tirar dúvidas, tão pouco o 

telefone do setor.  Além do mais, não instrui o cidadão como e onde obter mais informações 

ou até como participar para apoiar o projeto. O recifense tem o direito de saber mais das 

ações. Onde procurar? 

 

3.1.3. Monofonia  

  

As matérias produzidas pela Prefeitura para as rádios, e que foram estudadas, 

indicam a ausência da fala do cidadão nos assuntos de interesse público. Como foi observada, 

a monofonia é uma realidade na prática de comunicação da Prefeitura do Recife, porque 

mostra somente a expressão de um único ponto de vista sobre temas de ordem comum. Outra 

questão relevante é que, até onde foi possível pesquisar, não se ouviu ou leu um recifense 

discordando sobre pautas públicas. 

 O áudio da campanha permanente de enfrentamento ao abuso sexual de crianças e 

adolescentes, lançada em fevereiro/2009 pela PCR, é um exemplo de monofonia. Na matéria, 

as vozes presentes se restringem à repórter e à coordenadora da campanha Marcela Figueira. 

Neste material analisado o cidadão não foi ouvido. 
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 Em março/2009, a matéria “Ordenamento da orla” não traz pontos de vista – 

concordância ou discordância - de ambulantes ou frequentadores da praia sobre as novas 

medidas de ordenamento do comércio na orla da praia da Boa Viagem. A mesma postura 

nota-se na matéria “Pacote de obras” quando não se ouvem participantes do orçamento 

participativo comentando sobre as escolhas ou outros aspectos das obras. 

 A matéria sonora sobre adoção de animais, enviada para as rádios no dia 

27/04/2009, procura sensibilizar pessoas a adotarem cães e gatos abandonados. A escuta 

inicia e termina com a repórter Renata Costa e traz também maiores esclarecimentos do 

gerente do Centro de Vigilância Sanitária (CVA), Amaro Souza. Como pôde ser observado, o 

assunto em pauta não tem a fala do cidadão, tão pouco explica a sigla CVA ou informa o 

endereço e telefone do órgão. Outra matéria que evidencia a monofonia é sobre a I 

Conferência de Segurança Cidadã, que foi realizada no Centro de Convenções de Pernambuco 

no mês de abril/2009. Nesta reportagem, a jornalista Renata Costa destaca que estão reunidas, 

pela primeira vez, as organizações comunitárias, os trabalhadores de segurança e gestores 

municipais e estaduais.  No entanto, esta ênfase não abriu espaço para a fala dos atores 

participantes. Neste caso, apenas a Secretária de Direitos Humanos e Segurança Cidadã do 

Recife, Amparo Araújo, teve voz. 

 Matéria “Orçamento Participativo 2009” (1‟40‟‟) em 22/04. Renata Costa: “A 

Prefeitura do Recife inicia nesta quinta às sete da noite, no terminal marítimo de passageiros, 

no Marco Zero, as ações do orçamento participativo 2009. A grande plenária vai contar com 

a participação de representantes do governo municipal e de delegados do programa, que 

neste ano vai beneficiar mais localidades carentes do Recife. Como detalha o coordenador do 

orçamento participativo, Augusto Miranda”. Coordenador OP: “O ciclo do OP este ano tem 

um incremento de mais dez plenárias regionais então são mais dez áreas, dez comunidades 

que estão sendo absorvidas para receber as plenárias, oportunizando a população a ampliar 

a sua participação e ampliando também a oportunidade do resgate da cidadania e da 

inversão de prioridade”. Repórter: “Augusto Miranda ressalta a importância da participação 

popular no OP como forma de ajudar a Prefeitura a levar cidadania às comunidades 

beneficiadas pelo programa”. Miranda: “O orçamento participativo além de dar 

oportunidade de invertermos as prioridades de investimentos nas populações de áreas mais 

adensadas, ou seja, as maiores populações da cidade não por coincidência estão nas áreas 

mais pobres, mas principalmente em despertar no cidadão o senso de coletividade, de 

despertar no cidadão o senso que discute os seus problemas e suas realidades em conjunto 

com o seu vizinho ele não só compreende que pode mudar sua situação local como eles se 
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sentem inseridos na participação cidadã”. Finaliza a repórter: “Com notícias do Recife, 

Renata Costa”. Este assunto é de uma dimensão popular sem igual e não se ouve em ponto 

algum da matéria a visão do cidadão das comunidades, o que pensam sobre ou até mesmo 

suas expectativas a respeito.  

 Uma situação de greve dá-se em clima de muitas discordâncias, tensões e 

negociações. No dia 12 de maio/2009, os profissionais da rede municipal da saúde, no Recife, 

fizeram greve. Sobre este fato, que envolve médicos, enfermeiros, pacientes e a Prefeitura do 

Recife notou-se que a monofonia se fez presente, quando na matéria sonora falou sobre o 

assunto apenas o Secretário de Saúde do Recife , Gustavo Couto. Portanto, não se ouviu 

nenhuma verbalização contrária à fala do secretário. No mesmo mês, a secretaria municipal de 

turismo em parceria com o Shopping Center Recife lançou novo mapa turístico. Nesta 

locução está evidente a monofonia porque a única fala presente é a do secretário de turismo 

do Recife, Samuel Oliveira. Diante desse exemplo, fica a indagação: por que o Shopping 

Recife não foi ouvido?  

 Na matéria “Anemia Falciforme” do mês 06/2009 que fala, principalmente, sobre 

a participação da Prefeitura do Recife no Encontro Nacional de Doença Falciforme na 

Atenção Básica, o cidadão negro e/ou representantes do movimento negro do Recife não 

foram ouvidos. Como é uma doença que acomete mais o afro-descendente, a voz negra não 

esteve presente para perguntar, tirar dúvidas ou até mesmo questionar o programa. 

 “Mutirão para identificar a Hanseníase” (1‟30‟‟), em 03 de julho/2009. Repórter 

Tiago Salles: “A Prefeitura do Recife promove nesta segunda um mutirão para identificar 

casos de hanseníase na Comunidade de Coqueiral. O evento que acontece das oito da manhã 

ao meio dia é conhecido como dia do espelho e vai envolver 14 profissionais de saúde. Rita 

Tenório, gerente do distrito sanitário cinco, detalha as ações”. Gerente: “A unidade que é o 

PSF Coqueiral, as equipes, elas já vem fazendo desde o ano passado esse trabalho que, 

chama-se o dia do espelho. É um dia que na realidade convocamos a comunidade pra que ela 

possa se olhar, lá tem um espelho e que ela possa se olhar para verificar se ela tem alguma 

mancha, algum local interessante que a gente possa fazer um diagnóstico inicial da 

hanseníase. E com esse diagnóstico sendo feito que ela possa iniciar imediatamente com os 

profissionais da unidade o seu tratamento pra que ela tenha uma cura mais rápida. Então, na 

realidade, é um trabalho preventivo como também além de um trabalho educativo é um 

trabalho também que visa identificar as pessoas que possam ter a hanseníase pra que elas 

possam ser cuidadas e tratadas o mais rápido possível”. Repórter: “Além do exame de 

hanseníase os moradores terão dicas sobre o teste de câncer de boca e o auto-exame para 
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identificar o câncer de mama. O dia do espelho ocorre nas proximidades da unidade de 

saúde da família de Coqueiral, na rua hortelã 192. Com notícias do Recife, Tiago Salles”. 

 A hanseníase é uma das doenças mais antigas da humanidade e ainda 

desconhecida por muitos cidadãos. Quem sofre dessa enfermidade enfrenta dois grandes 

problemas, o preconceito e a falta de informação. Diante disso, na locução não se ouve o povo 

da própria comunidade falando, tirando dúvidas, tão pouco mostrando a sua visão sobre os 

projetos desenvolvidos pela Prefeitura do Recife para combater e erradicar a doença. 

 “Aniversário Lei Maria da Penha” (1‟39‟‟) em 05 de agosto/2009. Repórter 

Renata Costa: “Nesta quinta a Lei Maria da Penha completa três anos. Depois que foi 

sancionada pelo Presidente Lula, a Lei Maria da Penha veio para coibir a violência contra a 

mulher. Juliana César, Coordenadora da Mulher, fala o que mudou no Recife após a 

aplicação da lei”. Coordenadora: “A mudança no Recife está inserida dentro de um contexto 

nacional que a Lei Maria da Penha trouxe além do debate na sociedade onde ela deveria ser 

vista como algo inaceitável, não seria um trabalho privado. Não é uma coisa particular entre 

as pessoas, mas é algo que o Estado o poder público tem que interferir. Criação de uma vara 

específica para tratar da violência contra a mulher fica aqui no Recife, isso fez com que o 

primeiro esforço Maria da Penha que é um espaço exclusivo para tratar dessa temática no 

Poder Judiciário fosse criado. Então alguns órgãos foram criados ou então foram 

redirecionados para atender exclusivamente este tema”. Repórter: “Juliana Cesar também 

explica sobre os mecanismos utilizados pela Prefeitura para as mulheres em situação de 

violência”. Coordenadora: “A Prefeitura do Recife indicou que deveria ser criado esses 

serviços de atendimento às mulheres, em situação de violência. É um centro de referência 

com intervenções de várias espécies, casa abrigo que a casa abrigo sempre viva em que a 

situação de violência está tanta que a mulher corre o risco eminente de morte. Ela vai para 

esta casa pela COPEFIL e também o disque orientação  08002810100”. Repórter: “Outras 

atividades exercidas pela Prefeitura do Recife no combate a violência contra as mulheres é o 

bloco Nem Com Uma Flor que desfila na semana pré-carnavalesca e a caminhada de 

combate a violência contra a mulher que acontece no dia 25 de novembro. Com notícias do 

Recife, Renata Costa”. 

 A violência contra a mulher é uma falácia permeada por dúvidas, medos e 

questionamentos. Vale destacar que a mulher, como público principal do tema tratado, não foi 

ouvida. Onde está o seu ponto de vista? O que se observa é a divulgação de algumas ações 

para combater a violência, porém não se sabe a opinião das mulheres e movimentos sobre a 

efetividade dessas atividades e propostas. 
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 Matéria “Alfabetização de jovens” (1‟47‟‟) em 08 de setembro/2009. Repórter: 

“Pessoas acima dos quinze anos idade que ainda não sabem ler e escrever, ganham agora 

uma grande oportunidade. A Prefeitura do Recife em parceria com o governo federal esta 

abrindo sete mil vagas no Programa Lição de Vida, destinado à alfabetização de jovens e 

adultos. O secretário de educação do Recife, Cláudio Duarte, diz como vai funcionar o 

programa”. Secretário: “Nós estamos abrindo inscrições até o dia 30 de setembro, todas as 

escolas da rede municipal estão preparadas para acolher receber essas pessoas que querem 

estudar. Esse curso dura seis meses, vamos garantir fardamento, a merenda pra adultos, o 

material escolar, o livro didático. Esse é um programa em parceria com o MEC, com o 

governo federal, e no momento Recife, Pernambuco, nós temos uma situação econômica 

muito importante, muitas pessoas estão tendo muitas oportunidades de emprego e hoje saber 

ler e escrever, ter um ensino fundamental, ensino médio é fundamental para as pessoas se 

colocarem diante do mercado de trabalho”. Repórter: “Cláudio Duarte explica ainda a 

duração do curso e o horário em que vão acontecer as aulas”. Secretário: “Importante dizer 

que as aulas são à noite porque muitas dessas pessoas trabalham durante o dia, que nós 

estamos atentos, inclusive, a facilitar a permanência dessas pessoas nesse curso, que dura 

seis meses. O Recife, infelizmente, ainda tem cerca de cem mil pessoas que não sabem ler e 

escrever. As aulas começam no dia 21 de setembro e todas as pessoas poderão se inscrever 

até o dia 30 de setembro. Então, dessa forma, em seis meses a gente espera atingir essa meta 

de alfabetização de sete mil pessoas na cidade do Recife”. Repórter: “O interessado deve 

levar no ato da inscrição comprovante de residência e qualquer documento de identificação 

civil, como identidade, CPF e certidão de casamento ou nascimento. Com notícias do Recife, 

Renata Costa”.  

 Mesmo as pessoas que não sabem ler e escrever têm suas próprias opiniões e 

conclusões a respeito dos muitos esforços da Prefeitura do Recife para combater o 

analfabetismo. Nesta matéria o cidadão recifense, analfabeto ou letrado, não esteve presente 

para concordar ou discordar sobre a proposta do governo. 

 “João da Costa anunciou convocação imediata de 550 professores aprovados em 

2007” (2‟01‟‟), matéria sonora de outubro/2009. Repórter: “O Prefeito João da Costa 

anunciou nesta quarta a convocação imediata de 550 professores, aprovados no último 

concurso público, realizado em 2007. Os profissionais vão atuar nas unidades de ensino 

fundamental I e Educação Infantil. De acordo com o Prefeito, a convocação tem o objetivo de 

preencher as vagas ocupadas por estagiário e assim melhorar a qualidade do ensino”. 

Prefeito: “A convocação no dia dos professores é muito importante, não é? Primeiro porque 
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vai substituir estagiário em sala de aula, segundo os professores com formação continuada e 

com aperfeiçoamento. Com a estrutura que nós temos hoje, nós temos condições de melhorar 

a qualidade da educação que é transmitida pra nossos alunos. E terceiro porque a gente 

estrutura, né, a categoria dos professores e permite também a gente ter mais tranquilidade e 

segurança para uma categoria que é importante para a produção do conhecimento na 

formação de nossas crianças, de nossa cidade”. Repórter: “A convocação faz parte das ações 

do Pacto Pela Educação, documento assinado pela Prefeitura e pelo Sindicato dos 

Professores, no início desse semestre. É o que explica o Secretário de Educação Cláudio 

Duarte”. Secretário: “Desde julho, nós estamos, permanentemente, implementando novas 

medidas voltadas para melhorar a qualidade da educação no Recife. Nós aplicamos a lei do 

piso; nós reestruturamos nosso plano de cargos e salários em julho; na Bienal agora 

recentemente cada professor recebeu um bônus pra aquisição de livros no valor de duzentos 

reais; nós temos o abono do educador que todo dia do professor – 15 de outubro – o 

professor recebe e essas medidas todas vão, exatamente, no sentido de garantir aquele 

compromisso que a educação continua sendo prioridade. Ela continua avançando nessa 

dimensão fundamental que é a qualidade do nosso professor e a qualidade da educação no 

Recife”. Repórter: “No mês de novembro, a Prefeitura do Recife entrega à população o 

Centro de Formação de Professores Paulo Freire, no bairro da Torre. Com notícias do 

Recife, Renata Costa”. 

 A educação municipal – nos seus vários aspectos – é um tema polêmico que 

divide opiniões de professores, pais, estudantes, pesquisadores, sindicato dos professores e 

outros. Portanto, cabe a estes atores um espaço de expressão para que seus pontos de vista 

venham a público – formar massa crítica a partir de vários olhares. A Prefeitura do Recife não 

escutou o cidadão que concorda e/ou discorda, onde estão depositadas e guardadas essas 

vozes? As decisões descritas na locução atingem diretamente os professores e nem ao menos 

ele teve sua fala garantida.  

 Segue derradeiro exemplo de monofonia de Boletim com Sonora no formato 

original - 09/11/09 - João da Costa busca investimento para Copa 2014 (1’55”) 

 

LOC: OS PREFEITOS DAS CIDADES QUE SEDIARÃO A COPA DO 

MUNDO EM 2014 TIVERAM, NESTA SEGUNDA (09), EM BRASÍLIA, 

UM ENCONTRO COM OS MINISTROS ORLANDO SILVA, DOS 

ESPORTES; MÁRCIO FORTES, DAS CIDADES; E PAULO 

BERNARDO, DO  PLANEJAMENTO.// NA DISCUSSÃO, A 
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MOBILIDADE URBANA, OS ACESSOS AOS ESTÁDIOS ONDE 

SERÃO DISPUTADOS OS JOGOS.// O PREFEITO DO RECIFE, JOÃO 

DA COSTA, INFORMA O QUE FOI DEFINIDO COMO 

PRIORIDADE.// 

 

PREFEITO: A PRIORIDADE VAI SER O TRANSPORTE PÚBLICO DE 

PASSAGEIROS, ESPECIALMENTE OS CORREDORES DE ÔNIBUS 

E... AQUELES ACESSOS VIÁRIOS QUE ESTEJAM LIGADOS A 

INFRAESTRUTURA DA COPA, LIGAR SETOR HOTELEIRO AO 

SETOR DO ESTADO ETC... ENTÃO, AVANÇOU-SE TAMBÉM NA 

DEFINIÇÃO DO FINANCIAMENTO. GOVERNO FEDERAL DEFINIU 

UMA LINHA DE FINANCIMENTO DE CINCO BILHÕES DE REAIS 

PARA AS DOZE CIDADES SEDES A SEREM DIVIDIDOS ENTRE 

ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA ESTA PRIMEIRA ETAPA DE OBRAS 

DE INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA PRA COPA DO 

MUNDO. 

 

LOC: JOÃO DA COSTA DESTACA, TAMBÉM, OS PROJETOS QUE 

FORAM APRESENTADOS COMO FUNDAMENTAIS PARA QUE O 

RECIFE OFEREÇA UMA MELHOR INFRAESTRUTURA A QUEM VEM 

PARA OS JOGOS DA COPA.// 

 

PREFEITO:...NÓS APRESENTAMOS TRÊS PRIORIDADES QUE 

FORAM AS QUE INICIALMENTE FORAM DISCUTIDAS. O 

CORREDOR NORTE-SUL, UMA LIGAÇÃO MUITO IMPORTANTE DE 

CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO; O CORREDOR LESTE-

OESTE QUE É A AMPLIAÇÃO DAS ESTAÇÕES DO CORREDOR 

CAXANGÁ, A LIGAÇÃO DESSE CORREDOR COM O ESTÁDIO DA 

COPA EM SÃO LOURENÇO E COLOCAMOS TAMBÉM A DISCUSSÃO 

SOBRE A VIA MANGUE, COMO UMA VIA IMPORTANTE PRA 

VIABILIZAR O CORREDOR NORTE-SUL EM BOA VIAGEM, 

PRINCIPALMENTE NA DOMINGOS FERREIRA. ENTÃO, FICOU 

ACERTADO JÁ UM FINANCIAMENTO DE 317 MILHÕES E O 

FECHAMENTO DAS DEFINIÇÕES PARA ESTA PRIMEIRA ETAPA 

SERÁ FEITO EM DEZEMBRO COM ANÚNCIO PELO PRESIDENTE.  
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LOC: COM NOTÍCIAS DO RECIFE, RENATA COSTA./// 

 

 Notícias sobre os preparativos do município para a Copa despertam naturalmente 

dúvidas acerca dos gastos públicos e obras, que irão modificar a paisagem do Recife. Neste 

caso, o cidadão não foi ouvido ou convidado ao diálogo a respeito de um assunto que é, no 

mínimo, polêmico. 

 

3.1.4. Única Fonte (Governo) 

  

Este indicador tratou de analisar a predominância de uma única fonte na 

composição informacional nas matérias, sugestões de pauta e outros materiais de 

comunicação da Prefeitura do Recife.  Como visto, obteve-se a confirmação de que a maioria 

dos materiais analisados tem uma constante de fonte, ou seja, a Prefeitura vem sempre como 

fonte única para a elaboração dos conteúdos informativos para a população.  

 Em fevereiro de 2009, a Prefeitura da Cidade do Recife (PCR) lançou a primeira 

ação da campanha permanente de enfrentamento ao abuso sexual de crianças e adolescentes. 

No tempo de 1‟14‟‟ observa-se que a repórter Renata Costa buscou apenas a fonte do governo 

municipal, esquecendo que no Recife há órgãos legitimados no assunto, como é o caso da 

Casa de Passagem
37

 e GESTOS
38

. 

 O tema tabagismo foi abordado em março/2009 e destacou o convite que a 

Prefeitura do Recife recebeu para participar da 14ª Conferência Mundial sobre Tabaco e 

Saúde na Índia. A Matéria “Tabagismo Recife – Índia” aborda um tema que preocupa outros 

atores e por isso, sente-se a ausência da visão de entidades como o Hospital de Câncer do 

Recife, uma das entidades referência no câncer causado pelo cigarro.  

 A Diretoria de Rádio da PCR, na matéria sobre adoção de cães e gatos 

abandonados, usou apenas fontes do governo municipal quando poderia ter ampliado para 

outros atores se tivesse buscado, por exemplo, mais informações junto às entidades de defesa 

e proteção dos animais. O mesmo formato foi seguido na matéria sobre a greve da saúde no 

Recife, em maio/2009. Pois, observa-se que a PCR não capturou as falas do cidadão, dos 

                                                           
37

Maiores informações no site oficial da entidade Casa de Passagem http://www.casadepassagem.org.br/ 
38

Mais informações no site oficial da entidade não-governamental GESTOS  

http://www.gestospe.org.br/web/inicio/ 
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médicos grevistas, do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (CREMEPE) e do 

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco (COREN/PE). 

 No mês de maio/2009 foi produzida uma matéria sonora (1‟46‟‟) a respeito da 

asma, alertando para os sintomas, cuidados e esclarecimentos sobre a doença. A reportagem é 

de Tiago Salles que entrevistou o médico Dr. Silvio Pinho, da Central de Alergologia da 

Prefeitura do Recife. O tema é de interesse de muitos e, por isso, cabe ampliar o diálogo 

ouvindo, por exemplo, pais de crianças asmáticas. Outro aspecto que chamou atenção foi que 

nem o repórter, nem o médico informaram o endereço da Central de Alergologia da PCR tão 

pouco seu papel e fone de contato.  

 Doze de Junho/2009, “Matéria Idoso” (2‟13‟‟). Renata Costa: “Abandono e maus 

tratos, esses são os principais crimes cometidos contra os idosos. De acordo com dados da 

delegacia do idoso do Recife, no ano passado foram registrados mais de 1000 boletins de 

ocorrência denunciando casos de violência. Este ano já são cerca de 300 queixas registradas 

para amparar essa faixa etária da população que sofre de discriminação até mesmo pelos 

próprios familiares, a Prefeitura do Recife conta com uma gerência específica para essa 

parte da população. A violência contra o idoso é caracterizada de diversas formas como 

explica a gerente da pessoa idosa do Recife, Alexandrina Medeiros”. Gerente: “A gente tem a 

questão da violência física, é o uso da força física que são atribuídas às pessoas idosas, a 

gente tem a questão da violência psicológica, da violência que se dá em forma de abandono, 

de negligência, de abuso financeiro e econômico e até mesmo a violência que se caracteriza 

através da auto negligência. São várias as formas que se manifestam esta violência”. 

Repórter: “Nesta segunda será comemorado o dia mundial de combate à violência contra a 

pessoa idosa. Para alertar a população sobre os crimes cometidos aos idosos, a Prefeitura do 

Recife vai promover uma série de atividades de sensibilização. A ação acontece na estação 

central do metrô e no Aeroporto Internacional dos Guararapes, Alexandrina Medeiros 

detalha as ações”. Gerente: “A gente vai tá começando logo cedo uma atividade de 

mobilização na estação central do metrô, né? Onde a gente vai tá trazendo a discussão, 

trazendo o dia 15. A gente vai ter apresentações culturais com grupos de idosos, a gente vai 

tá com a delegacia móvel do idoso, lá e uma feira de parceiros. Vamos estar passando para a 

população uma fitinha, que é o símbolo da campanha na perspectiva de tá trazendo a 

temática, tá fazendo com que as pessoas acordem pra está questão e pra que a gente possa de 

fato reverter esses quadros, esses números”. Repórter: “Quem quiser fazer denúncias ou 

solicitar informações pode telefonar para a gerência da pessoa idosa do Recife, no telefone 

3232 8347. Com notícias do Recife, Renata Costa”. 
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 A violência que acomete idosos, mulheres e crianças deve ser discutida numa 

grande roda que nela façam parte outros atores da sociedade, que como a Prefeitura 

acompanha e discute o assunto. Na matéria sonora sobre a violência do idoso a discussão se 

restringiu apenas às fontes da Prefeitura e aos dados quantitativos da delegacia da pessoa 

idosa. Esta problemática abarca discussões de ordem sociológica, comportamental e, por isso, 

fontes como a Universidade Federal de Pernambuco, o Ministério Público e os Grupos da 

Terceira Idade podem contribuir com pontos de vistas diferentes sobre o mesmo tema.  A 

monofonia também é percebida neste exemplo porque o idoso não teve espaço de expressão, 

portanto, não foi ouvido para dizer o que acha das ações desenvolvidas pela Prefeitura para a 

população idosa. 

 Na matéria “Prefeitura do Recife participa do lançamento da campanha pelo fim 

da violência contra a mulher”, realizada em junho/2009, nota-se que a reportagem foi 

desenvolvida a partir de informações do próprio governo municipal. No Recife, há entidades 

que lutam pelo fim da violência contra a mulher, destacam-se o SOS CORPO – que na sonora 

é a idealizadora da campanha – e o Fórum de Mulheres de Pernambuco. Ambas possuem 

análises e pontos de vistas que, sem dúvida, enriqueceriam a discussão e deixariam 

importantes informações de interesse de todos.  

 “A Prefeitura do Recife e o Governo do Estado conseguem decisão judicial para 

manter funcionando o aterro da Muribeca” (1‟49‟‟) em 01 julho/2009. Repórter Tiago Salles: 

“A Prefeitura do Recife e o Governo do Estado conseguiram decisão judicial que mantém o 

aterro da Muribeca funcionando e determina a retomada das obras para a construção de um 

novo aterro próximo ao atual. Com isso, Recife continuará depositando no local todo o lixo 

produzido na cidade. A decisão judicial possibilita à Prefeitura o cumprimento do Termo de 

Ajustamento de Conduta definido pelo Ministério Público. O Vice-Prefeito do Recife, Milton 

Coelho, fala das consequências da determinação da justiça”. Vice-Prefeito: “Abriu uma 

decisão de gestão desde o início de que nós iríamos trabalhar com um novo aterro público 

após cumprimento do termo de ajustamento de conduta para fechamento do aterro da 

Muribeca no dia dois. E essa decisão judicial vai nos permitir continuar colocando lixo no 

aterro da Muribeca, trabalhando a formação dos catadores que lá sobrevivem mais construir 

no período de três a quatro meses a partir desse instante a construção de um novo aterro 

público onde nós passaremos a trabalhar na medida que esse aterro ficar concluído”. 

Repórter: “A conclusão desse novo aterro sanitário está prevista para entre três a quatro 

meses, quando o atual será desativado. Milton Coelho diz que a expectativa é contar com a 

participação de todos os municípios da região metropolitana na administração do aterro em 
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parceria com o Governo do Estado”.  Vice-Prefeito: “Nós esperamos contar com a adesão de 

todos os municípios da região metropolitana, inclusive pela importância que tem o 

recolhimento do lixo e o produto do lixo após a sua reciclagem e o seu tratamento que vai 

gerar renda e ICMS Verde para todos os municípios que desejem participarem. De modo que 

nós esperamos que com o diálogo, nós vamos conseguir com a mediação do Governo do 

Estado participação de todos os municípios da região metropolitana”. Repórter: “Com 

notícias do Recife, Tiago Salles”. 

 A matéria sonora que fala do Aterro da Muribeca foi inteiramente elaborada a 

partir dos conteúdos disponíveis no governo municipal do Recife. Nota-se, dessa forma, que o 

Governo do Estado de Pernambuco, a Associação dos Catadores da Muribeca e a Associação 

de Moradores desta comunidade não foram ouvidas como fontes para compartilhar 

informações e análises com e para o cidadão.  

 “A Prefeitura do Recife realizou fiscalização para o cumprimento a Lei17521/08 

(1‟48‟‟). Repórter: “A Prefeitura do Recife realizou nesta quarta-feira uma fiscalização para 

o cumprimento a Lei 17521/2008, que ordena a veiculação da publicidade do espaço urbano 

da cidade. Os estabelecimentos e empresas de publicidade que não tiverem se adequado à 

chamada Lei de Publicidade, ficarão sujeitos às penalidades previstas por lei. A diretora da 

DIRCON, Maria José Di Biase, explica que os setores foram avisados com antecedência 

sobre a lei”. Diretora: “A lei, ela foi construída, inclusive com a participação de 

representantes, né? Das categorias que veiculam equipamentos de propaganda. E ela deu 

também, 180 dias para que as empresas se adequassem à nova legislação. Esse prazo, de 180 

dias, que se encerrou no dia 29 de julho. Então, a partir daí, a DIRCON está implementando 

a nova legislação, fazendo as modificações daquelas pessoas que ainda não adequaram os 

seus equipamentos. A partir dessa notificação, é estabelecido um prazo, não é? Para que eu 

faça como isso é feito e, então nós estamos retirando e aplicando a multa, que é a multa 

prevista na lei pra outdoor, pra topligth, para as fachadas de loja, pras lojas que colocam 

mais de um equipamento publicitário pra qualquer empreendimento que não observe a 

legislação em vigor”. Repórter: “A ação passou pelas avenidas Herculano Bandeira e 

Antônio de Góes, no Pina, mas o trabalho vai prosseguir por toda a cidade. Além de 

publicidade tem o objetivo de coibir os abusos na veiculação da propaganda, determinando 

locais específicos para essa atividade e a quantidade de equipamentos de propaganda. Com 

notícias do Recife, Tiago Sales”. 

 Já que a lei foi construída com a participação de representantes da sociedade, o 

que eles pensam sobre esta lei e a respeito das medidas de fiscalização da Prefeitura? Neste 
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exemplo, são percebidos dois indicadores a monofonia e a fonte única que está centrada no 

governo municipal. Assim, conclui-se que, nesta matéria, o repórter não buscou outras fontes 

para abordar o assunto.   

 O exemplo de sugestão de pauta que segue abaixo também mostra o conteúdo 

informativo centrado na fonte da gestão municipal vigente.  

 

 

 

Secretaria de Comunicação 

Diretoria de Rádio e Comunicação Popular 

Fone: 3232.8655 / Fax: 3232.8308 

radio@recife.pe.gov.br 

Sugestão de Pauta - 23/11/09  

 

FEIRA MARCA O DIA INTERNACIONAL PELO 

FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

LOC: A PREFEITURA DO RECIFE VAI PROMOVER VÁRIAS 

ATIVIDADES, NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA (25), ASSINALANDO O 

DIA INTERNACIONAL PELO FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A 

MULHER.// A DATA É ANUALMENTE COMEMORADA NO DIA 25 DE 

NOVEMBRO, EM MAIS DE 130 PAÍSES.// NO PÁTIO DO CARMO, 

ÁREA CENTRAL DA CIDADE, ACONTECERÁ A FEIRA DE AÇÃO 

INTEGRADA PARA AS MULHERES DO RECIFE, DAS DUAS ÀS 

CINCO DA TARDE, A PREFEITURA DISPONIBILIZARÁ ALGUNS 

DOS SERVIÇOS QUE O MUNICÍPIO OFERECE À POPULAÇÃO 

FEMININA, COMO AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL, TESTE DE 

GLICOSE, VACINAÇÃO ANTITETÂNICA, SAÚDE BUCAL, ACUIDADE 

VISUAL, PREVENÇÃO DO CÂNCER DE MAMA E ORIENTAÇÃO 

SOBRE AS DST-AIDS COM ENTREGA DE PRESERVATIVOS.// 

ESSAS AÇÕES VÃO SE CONCENTRAR NA BARRACA DA GERÊNCIA 

mailto:radio@recife.pe.gov.br
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DE ATENÇÃO À SAÚDE DA MULHER DA SECRETARIA DE 

SAÚDE./// 

 

JULIANA CÉSAR – TITULAR DA COORDENADORIA DA MULHER – 

9488 6445   

 

 Nesta sugestão de pauta, a Prefeitura do Recife não buscou outras fontes para 

tratar o tema. A mensagem ficou centrada nas informações do governo municipal o que leva a 

uma tendência de interpretações e intenções governamentais. O Fórum Pernambucano de 

Mulheres, que congrega várias entidades e luta contra a violência, tem muito a dizer sobre o 

assunto tratado.  

 

3.2. Prefeitura de Caruaru 

  

Os materiais disponibilizados pela Prefeitura de Caruaru para análise foram 

amostras do Programa Bom Dia, Prefeito, sugestões de nota e releases, cedidos pela 

Secretaria de Comunicação da entidade. Desde já é importante destacar que o volume de 

materiais examinados e existentes na Prefeitura de Caruaru é menor, se comparado ao Recife. 

 

Objetos analisados Mês Quantidade 

Programa Bom dia, Prefeito Dezembro/2009 09 

Programa Bom dia, Prefeito Janeiro/2010 11 

Programa Bom dia, Prefeito Fevereiro/2010 04 

Áudio de abertura do programa ____ 01 

Áudio de fechamento do programa ____ 01 

Sugestão de Nota – ano 2009 

Total = 08 

Abr (01); Mai (01); Jun (01); Out 

(01); Nov (02); Dez (02). 

 

Sugestão de Nota – ano 2010 

Total = 12 

Jan (03); Fev (08); Mar (01).  

Nota Oficial – ano 2009 

Total = 01 

Ago (01);  

Nota Resposta – ano 2009 

Total = 02 

Set (01); Out (01).  
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Sugestão de Pauta – ano 2009 

Total = 14 

Fev (01); Jun (03); Jul (01); Set 

(01); Dez (08). 

 

Sugestão de Pauta – ano 2010 

Total = 01 

Mar (01)  

          Quadro 3 – Material disponibilizado pela Prefeitura de Caruaru (PE). 

          Fonte: Prefeitura de Caruaru, 2010. 

 

 O Programa Bom Dia, Prefeito é veiculado nas rádios de Caruaru desde 

dezembro/2009, no horário das 7 horas da manhã. A Prefeitura de Caruaru compra espaços 

para veicular o programa três vezes na semana (segundas, quartas e sextas) e as rádios 

recebem o programa somente em áudio, dessa forma, pronto para ser difundido. Como o 

tempo de locução do programa é extenso, as falas foram dispostas em quadros para facilitar o 

entendimento do leitor. A abertura padrão do programa contempla uma música de fundo, 

várias falas repetindo o nome do programa e finaliza com o slogan “O Programa Bom Dia, 

Prefeito é a Prefeitura prestando contas ao povo”. 

 

Locutor/Fonte Discurso 

Locução 1 – voz única “Bom dia, Prefeito!” 

Locução 2 - voz única “Bom dia, Prefeito!” 

Locução 3 - voz única “Bom dia, Prefeito!” 

Locução 4 - voz única “Bom dia, Prefeito!” 

Locução 5 - várias vozes “Bom dia, Prefeito!” 

Locução 6 - voz única “O Programa Bom Dia, Prefeito é a Prefeitura prestando 

contas ao povo”. 
     Quadro 4 – Abertura do Programa Bom Dia, Prefeito. 

     Fonte: Secretaria de Comunicação de Caruaru, 2009. 

 

Locutor/Fonte Discurso 

Apresentador 

Silvio 

“Começamos com mais uma edição do Bom Dia, Prefeito e já 

vamos conversar com o Prefeito José Queiroz. Bom dia, Prefeito, 

quais são as novidades pra essa segunda-feira?” 

 

Prefeito José 

Queiroz 

“Olha a gente tá começando uma segunda-feira com muito 

otimismo, como sempre acontece conosco, na nossa vida pública, 

né? E começando a segunda falando do sucesso que foi esse final de 

semana com as inaugurações que nós realizamos com a Praça Altair 

Porto, com a cidade natalina, é... com a inauguração, não 

inauguração, mas com a entrega da restauração do Memorial cidade 

de Caruaru. Na entrega, nós prestamos uma grande homenagem 
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àquele que foi um símbolo de um novo tempo em Caruaru, que foi 

João Lira Filho. Conhecido, Silvio, 50 anos da eleição de João Lira 

Filho. Ele foi eleito no dia 15 de novembro de 59 e nós prestamos 

uma grande homenagem a este homem que abriu assim, um novo 

tempo para a capital do agreste. Merecida homenagem e por mais 

que nós fizéssemos ainda era pouco para destacar o que ele... o papel 

que ele desempenhou para a renovação dos quadros políticos e da 

visão administrativa pra Caruaru. E também prestamos a 

homenagem a Luiz Gonzaga, foi uma festa simples, mas para 

mostrar que ele é imortal diante de todos nós. Por isso que eu posso 

dizer a você que a gente tá começando uma segunda-feira 

imensamente feliz pelo final de semana também muito bonito”. 

 

Apresentador 

Silvio 

“Prefeito, me diga uma coisa. A Dona Izaura lá do bairro São 

Francisco mandou lhe perguntar uma coisa, vai ser mantida a 

distribuição de leite para os alunos da rede municipal de ensino? Há 

uma boataria aí que isso não ia acontecer. Prefeito, confirma pra 

gente, vai ser mantido agora em 2010 a distribuição de leite na rede 

municipal de ensino?” 

 

Prefeito José 

Queiroz 

“Lógico Silvio. A distribuição do leite é um programa que nós 

inclusive estamos mandando pra Câmara de Vereadores. Imagine, 

nós temos que fazer disso um programa oficial para todos os 

prefeitos obedecerem. O leite passa a integrar um programa para 

garantir ao aluno a sua nutrição, ajudar a sua nutrição e estender à 

sua família. Então, não é só para 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, seja 

qual for o prefeito para cumprir. Pode ficar certo disso”.  

 

Apresentador 

Silvio 

 

“Prefeito, já a Dona Nazinha parabeniza pelo Parque Ambientalista 

Severino Montenegro, realmente uma obra nunca vista em Caruaru. 

A gente carecia desse espaço. Me diga uma coisa, a pergunta de 

Dona Nazinha é: vão ser construídos outros parques?” 

 

Prefeito José 

Queiroz 

 

“Com certeza. Esse parque é uma nova concepção de administração. 

É... fazer com que haja uma preservação de verde, a integração da 

comunidade do que é meio ambiente, em síntese, fazer com que 

tenha caminhadas. É uma integração da comunidade, é algo 

extraordinário que está acontecendo na vida de Caruaru. E eu     

quero lhe dizer do jeito que nos surpreendemos Caruaru com este 

primeiro parque, agora a gente já pode anunciar. Caruaru vai se 

transformar na cidade dos parques porque nós vamos fazer mais sete 

parques”. 

Apresentador 

Silvio 

 

“Sete, Prefeito?” 

Prefeito José 

Queiroz 

 

 

“Depois a gente vai enumerando, um a um, e dizendo nos bairros 

onde vai localizar porque agora não dá. O mais importante é só dizer 

que este trabalho dos parques vai continuar para embelezar Caruaru. 

Mas eu queria lhe lembrar, Silvio, que hoje, à noite, nós vamos ter a 

exposição de mesas natalinas lá no Bacos, lá no Pólo Comercial. É 
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uma promoção de Carminha Queiroz, ela que tem sempre dado a sua 

contribuição à administração, que tem feito outras promoções, que 

implantou o sistema de creches em Caruaru e é naquela linha de 

mexer com os sentimentos. Ela, ela vai... o resultado dessa festa é 

para comprar enxovais, distribuir com as parturientes e os seus 

filhos. É um fato novo, mas que humaniza a administração; que se 

junta com o leite que a gente distribui se junta com os fardamentos 

que a gente deu às crianças com o reconhecimento dos agentes 

comunitários, o décimo terceiro que a gente paga indistintamente a 

todos e também a licença maternidade, que a Prefeitura concedeu 

aos seus funcionários. Então, eu posso dizer que na linha de 

humanização, este, esta festa representa mais um componente. Eu 

queria convidar a todos, hoje, às 19h30, no Bacos, para que a gente 

possa confraternizar também e ter a festa dos enxovais, né? A festa 

mesas natalinas promovida pela primeira dama Carminha Queiroz”.  

Apresentador 

Silvio 

 

“Então, fica aí feito o convite, todo mundo hoje, lá no Bacos. Hoje à 

noite pra a exposição de mesas natalinas. Prefeito, mais uma vez 

muito obrigado. É chegado o final do nosso programa. Estaremos de 

volta nesta quarta-feira, às 07h da manhã. Bom dia a todos, bom dia, 

Prefeito”. 

Prefeito José 

Queiroz 

 

“Bom dia amigos. Até quarta feira se Deus quiser”. 

    Quadro 5 - Programa Bom Dia, Prefeito, segunda feira, 14 de dezembro de 2009 (4‟57‟‟). 

    Fonte: Secretaria de Comunicação de Caruaru, 2009. 

  

 Todos os programas começam e encerram com a mesma vinheta, mudando 

somente a ordem de entrada do slogan. Ou seja, na abertura do programa o slogan é 

pronunciado no final enquanto que no término o slogan vem primeiro. 

 

Locutor/Fonte Discurso 

Locução 1 – voz única “O Programa Bom Dia, Prefeito é a Prefeitura prestando 

contas ao povo”. 

Locução 1 - voz única “Bom dia, prefeito!” 

Locução 2 - voz única “Bom dia, prefeito!” 

Locução 3 - voz única “Bom dia, prefeito!” 

Locução 4 - voz única “Bom dia, prefeito!” 

Locução 5 - várias vozes “Bom dia, prefeito!” 

    Quadro 6 – Encerramento do Programa Bom Dia, Prefeito 

    Fonte: Secretaria de Comunicação de Caruaru (2009) 

 

 O programa transcrito acima, se encaixa nos quatro indicadores que denotam uma 

comunicação mais direcionada aos esforços do marketing político do que à prática da 
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comunicação de interesse público ou da comunicação pública. Nota-se mais interesse em 

fazer propaganda das obras e feitos que vêm sendo realizados pela gestão municipal do que 

prestar contas à população. Porém, detendo-se no discurso percebem-se claramente os 

reforços estratégicos do marketing político. Neste ínterim, é válido esclarecer que a prestação 

de contas ou accountability é entendida como o compromisso que o gestor público deve 

assumir para tornar públicas informações sobre os processos, desempenho e resultados da sua 

gestão (BEHN, 1998, pp. 37-39). Dessa forma, a prestação de contas contempla 

conhecimentos a respeito das receitas e despesas como também dos avanços e problemas da 

gestão, contando com a participação do cidadão. Como afirma Robert Behn, “qualquer 

mecanismo de accountability deve permitir que os cidadãos participem do debate sobre a 

escolha das metas, e do acompanhamento e avaliação da consecução delas” (1998, p. 38). 

 No quesito personalização, o slogan do programa “O Programa Bom Dia, 

Prefeito é a Prefeitura prestando contas ao povo” salienta a formação da identidade associada 

à gestão vigente. É sabido que uma das primeiras preocupações do gestor é com a sua 

imagem, tanto isso é verdade que o assessor de imprensa é pessoa de sua confiança e, 

portanto, indispensável para este fim. A construção da imagem e sua consolidação vai ser um 

dos aspectos decisivos para o eleitor continuar votando no mesmo candidato e, dessa forma, 

garantir sua carreira política. 

 A fala do prefeito enaltece as ações governamentais; problemas de governo não 

entram na pauta além de adjetivar os próprios feitos. Até mesmo, quando o gestor elogia os 

projetos da primeira dama sua imagem também é beneficiada. Os trechos retirados do 

programa e destacados logo abaixo ajudam a entender o conceito que se deseja formar na 

mente dos cidadãos quando se vale da atitude da autopromoção.  

 

(...) falando do sucesso que foi esse final de semana com as 

inaugurações que nós realizamos com a Praça Altair Porto, com a 

cidade natalina, é... com a inauguração, não inauguração, mas com a 

entrega a restauração do Memorial Cidade de Caruaru. Na entrega, 

nós prestamos uma grande homenagem àquele que foi um símbolo de 

um novo tempo em Caruaru, que foi João Lira Filho (...). 

 

(...) nós prestamos uma grande homenagem a este homem que abriu 

assim, um novo tempo para a capital do agreste (...). 

 

“Esse parque é uma nova concepção de administração”. 

 

É uma promoção de Carminha Queiroz, ela que tem sempre dado a 

sua contribuição à administração, que tem feito outras promoções, que 
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implantou o sistema de creches em Caruaru e é naquela linha de 

mexer com os sentimentos. 

 

(...) que se junta com o leite que a gente distribui se junta com os 

fardamentos que a gente deu às crianças (...). 

 

A festa mesas natalinas promovida pela primeira dama Carminha 

Queiroz. 

  

 Durante o programa, o apresentador Silvio e o Prefeito conversam sobre algumas 

pautas que estão centradas apenas nas fontes do governo municipal. Ouvir outros atores 

permite entender a mesma questão sobre vários pontos de vista, para que o cidadão forme o 

seu, à luz da diversidade opinativa. Portanto, se os assuntos públicos são discutidos por um 

único viés, perde-se um pouco a dinâmica da democracia e termina enviesando o assunto para 

um só entendimento. Um exemplo é a pauta da construção dos parques, o programa podia ter 

dialogado com uma entidade não-governamental que luta em prol do meio ambiente no 

Agreste. Neste mesmo Bom Dia, Prefeito, Silvio faz perguntas de Dona Nazinha e Dona 

Izaura ao Prefeito. Observe que mesmo não tendo sido suas falas gravadas o cidadão se fez 

“representado”, mas por que elas não indagaram? Mediante isso, constata-se a monofonia. 

Porém, porque a voz do munícipe não foi ouvida concordando ou discordando?  

 O viés do texto é informacional, sendo pautado o que é de interesse para a atual 

gestão e com evidentes promoções políticas. Mediante esta percepção, denota a falta de 

compromisso em ensinar a população como utilizar os serviços oferecidos pela Prefeitura. Por 

exemplo, quais motivos inibem a Prefeitura de esclarecer como a população pode participar 

do programa de distribuição de leite? 

 

Locutor/Fonte Discurso 

Apresentador 

Silvio 

“Hoje quarta feira, dia 30 de dezembro, é o penúltimo dia de 2009. 

Bom dia a todos. Bom dia, Prefeito”.  

Prefeito José 

Queiroz 

“Bom dia, Silvio. Bom dia, meus amigos da cidade, da zona rural. 

Bom dia minhas queridas crianças de Caruaru”. 

Apresentador 

Silvio 

“Prefeito, tivemos um resgate dos festejos natalinos. O ano termina 

amanhã, tá confirmado o nosso réveillon?”. 

Prefeito José 

Queiroz 

“Evidente Silvio, esse ano a gente teve um natal cheio de luzes, 

cores. Esta tendo uma movimentação muito grande, a cidade está 

participando, a zona rural também. E o fechamento do Natal é o 

réveillon, que é uma coisa universal, no mundo inteiro. E aí a gente 

vai ter também o réveillon de Caruaru vai ser vivido na frente da 

Igreja da Conceição, como muitos caruaruenses se acostumaram a 

participar. Lógico, mas não vai ficar só lá. Nós vamos ter nos 
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restaurantes, nas casas de residência dos bares, também na cidade 

natalina lá no largo da estação ou este réveillon na Igreja da 

Conceição, em frente à Igreja da Conceição, no marco zero. Então, 

vai ser um réveillon de muita alegria, de muitos fogos, de muitas 

cores. Um réveillon para ficar na memória e na história de Caruaru”. 

Apresentador 

Silvio 

 

“Além do réveillon, Prefeito, quais são as outras boas notícias que o 

senhor tem pra Caruaru?”. 

Prefeito José 

Queiroz 

 

“Olha Silvio, eu diria que nós estamos vivendo um término de ano, 

não é? Porque, lógico, amanhã é um último dia do ano 

comemorando as boas notícias que foi a assinatura junto à Caixa 

Econômica Federal da verba de mais de dezoito milhões, quase 

dezenove milhões de reais conseguida pelo deputado Volney 

Queiroz para o banho asfáltico de Caruaru mais também outra 

emenda do deputado Volney Queiroz com 300 mil reais para o 

Parque das Rendeiras. Eu já estou com psicose de parque, eu tenho 

certeza que vai ser algo diferenciado na minha administração para a 

vida dos caruaruenses e esta verba de Volney Queiroz vai servir pra 

gente implantar o mais depressa possível o Parque das Rendeiras, o 

Parque da Cohab III que vai ser um negócio fantástico também a 

exemplo do que é o primeiro Parque Severino Montenegro. Eu diria, 

então, que estamos terminando o ano com o balanço mais que 

positivo”. 

Apresentador 

Silvio 

 

“Esse realmente foi um ano de grandes conquistas e para os 

funcionários municipais, em especial, foi um ano pra ficar na 

história. Prefeito, explique pra gente o porque dessa satisfação dos 

funcionários”.   

Prefeito José 

Queiroz 

 

 

“Olha, Silvio, hoje é o último dia da folha de pagamento né? Hoje é 

o último dia de pagamento do servidor municipal. Ele sabe mais do 

que ninguém, ele tem manifestado esta alegria porque nós pagamos 

rigorosamente todos os meses, apesar da crise, ao nosso servidor. 

Nós estabelecemos o piso nacional do salário com efeito retroativo a 

janeiro e isso tem dado uma satisfação muito grande aos servidores. 

Nós fizemos uns reajustes dos médicos e estamos pagando 

normalmente esse reajuste. As aposentadorias foram retomadas e o 

pagamento é feito pelo Caruaru Prev, normalmente. A progressão 

funcional foi respeitada e aquilo que muitos, muitos ainda não 

acreditavam aconteceu, o pagamento do décimo terceiro salário a 

todos indistintamente, inclusive os contratados. E o mais importante, 

né? É que os servidores contratados, eles eram demitidos. Não tem 

que falar só no pagamento do décimo terceiro, eles eram demitidos. 

Hoje não, eles permanecem sabem que vão continuar em janeiro e 

vão ter naturalmente... ah... esse respeito que nós vamos, devemos 

ter a ele. Essa é a linha humana do nosso governo que vai prosseguir 

durante os quatro anos”. 

Apresentador 

Silvio 

 

“É chegado o final de mais um Bom Dia, Prefeito, mas antes da 

gente encerrar em nome dos nossos ouvintes, em nome da nossa 

produção, os nossos parabéns pelo seu aniversário que é hoje. Muita 

saúde e muita felicidade Prefeito José Queiroz”. 

Prefeito José “E eu estou imensamente feliz, completando idade hoje porque 
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Queiroz 

 

estou ficando mais experiente. Vocês não queiram saber como a 

experiência me valeu para este primeiro ano de dificuldades. Como 

a experiência me valeu para superar com a minha equipe de trabalho 

com quem eu divido todas as vitórias desse ano. Então, eu quero 

agradecer já as manifestações logo cedo recebidas pelo meu 

aniversário. Bom dia! Graças a Deus estamos comemorando esse 

momento, que é um momento de alegria meu e dos caruaruenses. 

Até a próxima sexta-feira já com o ano novo, se Deus quiser”. 
     Quadro 7 - Programa Bom Dia, Prefeito, quarta feira, 30 de dezembro de 2009 (4‟56‟‟). 

     Fonte: Secretaria de Comunicação de Caruaru, 2009. 

 

 No Programa do dia 30/12 constatam-se os quatro indicadores de marketing 

político. A personalização é notada devido à presença de slogan; o nome do gestor ou 

simplesmente a palavra prefeito são repetidos várias vezes pelo apresentador; existe um 

esforço para formar uma identidade de „gestor de sucesso‟, pois que problemas praticamente 

não são discutidos no programa. Uma curiosidade merece destaque, durante a pesquisa foi 

permitido saber que o Prefeito José Queiroz tem experiência como locutor, o que possibilita 

muita intimidade e habilidade no uso do veículo rádio. 

 O quesito autopromoção, o prefeito discursa entoado por adjetivação e se 

colocando como o grande marco da gestão de Caruaru, esta foi a principal impressão ao ler o 

texto deste programa. José Queiroz faz um balanço do seu governo abordando apenas o lado 

positivo, sendo reforçado por frases, tipo “(...) eu diria, então, que estamos terminando o ano 

com o balanço mais que positivo (...)”; “(...) essa é a linha humana do nosso governo que vai 

prosseguir durante os quatro anos (...)” e “ (...) eu tenho certeza que vai ser algo diferenciado 

na minha administração para a vida dos caruaruenses (...)”. O apresentador endossa o 

enaltecimento quando fala: “(...) esse realmente foi um ano de grandes conquistas e para os 

funcionários municipais, em especial, foi um ano pra ficar na história (...)”. Além de 

enaltecer-se, enaltece também as ações do deputado Volney Queiroz, repetindo seu nome três 

vezes. 

  Ao ouvir esta locução, notou-se a ausência de outros atores que podiam ter sido 

escutados. Por exemplo, o cidadão caruaruense para expressar seu ponto de vista sobre os 

parques e a festa de réveillon. Os servidores públicos para falarem se estão realmente 

satisfeitos com o reajuste salarial ou não. E os médicos, que também tiveram seus 

vencimentos reajustados. Percebe-se, assim, o mínimo de esforço em estabelecer uma 

dinâmica de comunicação (diálogo) que contemple vários olhares sobre o mesmo assunto. 

Esta seria uma comunicação genuinamente democrática e participativa. Sem contar que a 

produção do programa não buscou outras fontes de informação, como presidentes de 
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associações de moradores próximas aos parques, representantes do Caruaru Prev e o 

presidente do Conselho de médicos de Caruaru.   

 

Locutor/Fonte Discurso 

Apresentador: 

Silvio 

“Hoje é sexta feira, dia 15. Já estamos no meio do mês. Bom dia, 

Prefeito José Queiroz”. 

Prefeito: José 

Queiroz 

“Bom dia Silvio, bom dia amigos e amigas da cidade da zona rural. 

Minhas queridas crianças de Caruaru”. 

Apresentador: 

Silvio 

“O que o Prefeito destacaria de ações do governo que estão em 

andamento agora em janeiro? Prefeito José Queiroz”. 

Prefeito: José 

Queiroz 

“Olha Silvio, é tanta coisa mais tanta coisa boa. Por exemplo, 

estamos terminando as creches do Cedro e do Rafael. A Academia 

das Cidades no meu querido bairro do Salgado, em parceria com o 

governo Eduardo Campos, está dentro do cronograma e logo estará 

disponível para o lazer da população, lá do São João da Escócia. As 

atividades esportivas de orientação à saúde, de jogos e lazer, serão 

conduzidas por professores de educação física e especialistas da 

Secretaria de Saúde. A Academia do Povo, na Nova Caruaru, está 

em construção e terá função idêntica à Academia das Cidades, a 

diferença que é ela estará inserida num projeto comunitário e de 

paisagismo que inclui a igreja do bairro e áreas mais amplas para o 

divertimento das crianças. A Praça do Rosário... Ah! a Praça do 

Rosário... continua, avança firme, assim como prossegue a 

construção da Ponte de Riachão em Dianópolis e todo complexo 

urbano porque não é só a ponte. Esperem e vocês vão ver. A 

perspectiva de entregar essas duas obras simbólicas dos novos 

tempos de Caruaru é o mês de maio, se Deus quiser, se nenhum 

atropelo houver, tenho certeza que estas duas obras serão entregues 

no ar, na semana do aniversário de Caruaru”.   

Apresentador: 

Silvio 

 

“Prefeito e na área da saúde, quais são as ações?”.  

Prefeito: José 

Queiroz 

 

“Olha tão importante quanto qualquer obra física, assim como 

realizamos na Policlínica, realizamos na Policlínica do Salgado está 

sendo a informatização de todo o sistema de saúde pública sobre o 

comando do governo municipal. Ao integrar por via informática 

todos os hospitais e unidades de atendimento, a rede fica ao alcance 

de um comando para os usuários. Ficam facilitadas as marcações de 

consultas e o acompanhamento dos pacientes com os respectivos 

exames e prontuário de atendimento. Caruaru, finalmente, assume 

um lugar de destaque na modernização do seu serviço municipal de 

saúde. Ao mesmo tempo continuam as reformas nas unidades de 

atendimento, até que todas fiquem no padrão da Policlínica do 

Salgado, com ar condicionado, TV de plasma, assentos modernos, 

no formato longarina, e instalações condignas para médicos e 

pacientes. Mas, não esqueçam, tem ser unidade de qualidade e bom 

atendimento com médicos – trabalhando – e pacientes satisfeitos”. 

Apresentador: “Prefeito, há novidades no setor de infraestrutura?” 



107 

 

Silvio 

 

Prefeito: José 

Queiroz 

 

 

“Com as licitações em curso, está cada vez mais próximo o dia do 

início do cabeamento asfáltico da cidade bem como dos 

investimentos em calçamento em mais uma dezena de bairros. Até o 

mês do aniversário da cidade, Caruaru terá uma nova fisionomia 

urbanística; temos certeza, com base na nossa experiência de 

administrador. Bem, assim a questão do trânsito, a DESTRA, está 

cumprindo sem atropelos os seus cronogramas de concursos e 

contratações. Se tudo continuar no ritmo atual, em abril já teremos 

guardas nas ruas, lotações nos terminais adequados, inclusive com 

semáforos novos - dotados do sistema LED - que dá mais 

visibilidade ao motorista, economiza energia e tem maior 

durabilidade. Não quero nem pedir paciência à população, quero 

anunciar que em cento e vinte dias Caruaru mandará, 

definitivamente, para o passado o caos que herdamos das 

administrações anteriores. Mesmo reconhecendo o incômodo que 

ainda nos atinge a todos, temos a perspectiva otimista de que 

superaremos o desafio de dar à capital do agreste um trânsito a 

altura do papel da capital regional, que desempenhamos com muito 

orgulho. É só aguardar. O novo tempo está se vestindo e todos 

vamos nos beneficiar. Mas eu quero lembrar também, Silvio, que 

nós estamos, estaremos começando a urbanização da via principal 

do distrito industrial e também o acesso ao Alto do Moura para dar 

início ao grande projeto de revitalização e de transformação do Alto 

do Moura, num point internacional, num sítio de cultura. Tem muito 

mais, mas depois a gente conversa”. 

Apresentador: 

Silvio 

 

“Tá bom. Prefeito, assim a gente termina mais uma edição do 

Programa Bom Dia, Prefeito. Bom dia a todos, bom dia, Prefeito 

José Queiroz”. 

Prefeito: José 

Queiroz 

 

“Bom dia Silvio, bom dia amigos e até a próxima segunda-feira, se 

Deus quiser”. 

     Quadro 8 - Programa Bom Dia, Prefeito, sexta-feira, 15 de janeiro de 2010 (5‟09‟‟). 

     Fonte: Secretaria de Comunicação de Caruaru, 2010. 

 

 Neste programa de 15 de janeiro de 2010, o apresentador segue com a estratégia 

de repetir várias vezes o nome do prefeito além do slogan, marca registrada para formar a sua 

identidade política. Ouvindo este e os demais programas, tem-se a impressão de um tom 

entusiasmado – com relativa empolgação - quando falam das obras e dos feitos. Ao ser 

indagado pelo apresentador sobre as ações do governo, em andamento no mês de 

janeiro/2010, o Prefeito responde: “Olha Silvio, é tanta coisa mais tanta coisa boa”. Além de 

investir verticalmente na autopromoção é próprio do gestor exaltar e falar dos projetos com 

muitos adjetivos, exemplos: “(...) grande projeto de revitalização e de transformação do Alto 
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do Moura, num point internacional, num sítio de cultura (...)”; “A Academia das Cidades no 

meu querido bairro do Salgado (...)”.  

 Uma das informações que mereceu destaque neste Bom dia, Prefeito foi a 

modernização do serviço municipal de saúde, ao ser divulgado que a Policlínica do Salgado 

está sendo informatizada. Porém, em momento algum o programa se preocupou em informar 

ao cidadão um telefone de contato e como proceder para marcar consultas e exames. De que 

adianta modernização no serviço de saúde, se o caruaruense não souber como e onde utilizar o 

serviço. 

 

Locutor/Fonte Discurso 

Apresentador: 

Silvio 

“Começamos agora com mais uma edição do Bom Dia, Prefeito. 

Esse é um programa onde o Prefeito José Queiroz traz as notícias da 

Prefeitura pra toda a população de Caruaru. Bom dia, Prefeito”. 

Prefeito: José 

Queiroz 

“Bom dia Silvio, bom dia amigos da cidade e da zona rural. Bom dia 

minhas queridas crianças de Caruaru”.   

Apresentador: 

Silvio 

“Prefeito José Queiroz, as aulas estão pra começar, em que pé se 

encontra a reforma da biblioteca pública de Caruaru?”. 

Prefeito: José 

Queiroz 

“Olha Silvio, estamos no ponto do conforto. São retoques finais do 

ambiente e pequenos acertos na climatização para que o aluno 

pesquisador, que precisa estudar concentrado, possa contar com um 

lugar agradável e sossegado para consultar os milhares de volumes 

já disponíveis. Junto com o começo das aulas estaremos entregando 

a nova biblioteca aos jovens caruaruenses e, enquanto utilizamos as 

novas instalações, já estaremos montando o projeto da nova 

biblioteca em um outro local para dar mais condições ainda ao nosso 

aluno ou a todo o povo de Caruaru”. 

Apresentador: 

Silvio 

 

“Prefeito, mas o que faltou pra a biblioteca funcionar no seu antigo 

espaço, a Casa de Cultura José Condé?”. 

Prefeito: José 

Queiroz 

 

“É uma história triste, Silvio. Obras raras autografadas por grandes 

nomes da literatura brasileira estavam abandonadas, amarradas em 

pacotes, sem proteção, colocadas desordenadamente em estantes 

precárias no espaço onde havia mofo e infiltrações d‟água. É 

doloroso ver um acervo reunido por tantos anos inteiramente 

abandonado, como se pode constatar em levantamento de imagens 

de que dispomos. Mas esse retrato, em preto e branco, vai ficar 

como lembrança e a advertência de como não se deve tratar a cultura 

de um povo, de uma coletividade. Ainda mais com a tradição de 

Caruaru, de Vitalino, dos Condé, de Álvaro Lins, Luiza Maciel e 

Onildo Almeida”. 

Apresentador: 

Silvio 

 

“Prefeito, a ouvinte Sarah Carolina, da Rua Antônio Martins, 

pergunta por que a biblioteca e o museu da cidade foram esquecidos 

durante a administração conjunta do Prefeito Tony Gel e da esposa 

dele, então secretária Miriam Lacerda?”. 

Prefeito: José “Infelizmente não me cabe responder a questão, até por razões 
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Queiroz 

 

 

institucionais, mas o povo é sábio e evidentemente na sua sabedoria 

saberá julgar o que aconteceu em Caruaru”.  

Apresentador: 

Silvio 

 

“Mas de fato o museu da cidade ficou fechado por quase sete anos, 

como o senhor já comentou e a imprensa de Caruaru noticiou 

amplamente e isso é uma coisa que todo mundo sabe, né, Prefeito?”. 

Prefeito: José 

Queiroz 

 

“Evidente, a questão assim colocada cabe num paralelo entre 

biblioteca e museu da cidade. Ambas as instituições culturais foram, 

literalmente, desprezadas, fechadas, e são dados históricos, fatos; 

não discurso a tentativa de politizar a questão. Foram dois governos, 

quase sete anos de abandono como você observa na condição de 

jornalista. A cidade ficou privada de sua memória, no caso do 

museu, e de um acervo de saber e criatividade, no caso da biblioteca. 

Ficará para a cidade julgar as eventuais responsabilidades, a nós nos 

cabe restabelecer os valores, os textos, as fotos, as lembranças, os 

registros, tudo enfim, que interessa ao nosso povo. Porque você 

sabe, Silvio, um povo se constitui não só pelo seu trabalho mais por 

sua história. Quem quiser saber da história de Caruaru, já dispõe do 

museu da cidade, nós já devolvemos a Caruaru e no início do 

período escolar disporá da biblioteca pública municipal com todo 

conforto, carinho e a atenção que merece o nosso jovem estudante. 

Aí, sim, estaremos reconstituindo dois importantes equipamentos 

para Caruaru e aí o povo de Caruaru vai começar a comparar as 

coisas e verificar que tipo de atenção deve se dedicar a sua história, 

a cultura, que é isso que nós estamos fazendo”. 

Apresentador: 

Silvio 

 

“E por aqui encerramos mais um Bom Dia, Prefeito, o nosso 

encontro com o Prefeito José Queiroz”. Bom dia a todos vocês, bom 

dia, Prefeito. 

Prefeito: José 

Queiroz 

 

“Bom dia Silvio, bom dia amigos da cidade e da zona rural e minhas 

queridas crianças e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser”. 

     Quadro 9 - Programa Bom Dia, Prefeito, quarta-feira, 27 de janeiro de 2010 (4‟41‟‟) 

     Fonte: Secretaria de Comunicação de Caruaru, 2010 

 

No Bom dia, Prefeito de 27 de janeiro/2010 o assunto principal é a cultura. É 

válido observar que o apresentador usa a representação da cidadã „Sarah Carolina‟ – e por que 

ela mesma não perguntou? – para indagar ao Prefeito por que a biblioteca e o museu da cidade 

foram esquecidos durante a administração do ex-prefeito Tony Gel e da sua esposa, Miriam 

Lacerda. De pronto a fala de José Queiroz parece não querer opinar a respeito, mas completa 

dizendo que “(...) ambas as instituições culturais foram, literalmente, desprezadas, fechadas 

(...). Foram dois governos, quase sete anos de abandono (...)”.  Mais adiante, já no final do 

programa o Prefeito arremata a indagação se colocando como o gestor que resolveu o descaso 

cultural, e complementa: “(...) quem quiser saber da história de Caruaru, já dispõe do museu 

da cidade, nós já devolvemos a Caruaru e no início do período escolar disporá da biblioteca 

pública municipal (...)”. O discorrer do assunto induz o ouvinte a firmar a imagem do Prefeito 
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José Queiroz como melhor gestor se comparado ao anterior, além de promovê-lo como 

político preocupado com a cultura de Caruaru. 

Outra observação foi quanto à ausência de falas procedidas de atores da sociedade 

caruaruense para discutir a Memória Histórica Cultural de Caruaru. Nenhum historiador, 

jovem estudante, personagens da cultura local ou estudiosos foram ouvidos. Ou seja, mais 

uma vez ninguém sabe o que pensa o cidadão a respeito. Ele concorda ou discorda? Quando 

será sabido conhecer? 

 

Locutor/Fonte Discurso 

Apresentador: 

Silvio 

“Bom dia a todos. Começamos agora com mais um Bom Dia, 

Prefeito, o nosso encontro com o Prefeito José Queiroz. Bom dia, 

Prefeito!”.  

Prefeito: José 

Queiroz 

“Bom dia Silvio, bom dia amigos da cidade, da zona rural. Bom dia 

essa criançada maravilhosa da minha terra”. 

Apresentador: 

Silvio 

“Prefeito, o senhor já destacou aqui no programa que o concurso da 

saúde estava em vias de concluir a fase técnica de elaboração do 

edital. Qual é a situação agora, Prefeito?”. 

Prefeito: José 

Queiroz 

“Olha Silvio, ainda estamos nos últimos retoques, nos acertos do 

edital. Inclusive estamos consultando, antecipadamente, o tribunal 

de contas para que saia tudo adequado à legislação. Sem atropelos, 

sem problema, como tem sido os concursos que realizamos na 

DESTRA e na educação. Mas foi bom você tocar neste assunto 

porque há muito para esclarecer e informar ao povo de Caruaru. 

Saúde é um tema delicado, essencial, porque trata do bem-estar, da 

segurança e da vida das pessoas. Nós temos total consciência desse 

fato, assim como temos consciência de que foi divulgada para a 

cidade – por alguns anos – a ideia que tudo caminhava bem na saúde 

pública municipal”. 

Apresentador: 

Silvio 

 

“O Prefeito acredita que a população pode ter sido induzida a 

perceber uma imagem que não era exatamente a verdadeira?”. 

Prefeito: José 

Queiroz 

 

“É, isso mesmo Silvio. A população não foi induzida, ela foi 

enganada. É só fazer um raciocínio simples. Se antes ganhando 

pouco mais de novecentos reais, médicos não faziam greve, 

sindicatos não reivindicavam melhores condições de trabalho nem 

de salário, como, de repente, em menos de seis meses, tudo se 

transformou num caos? Foi isso que foi dito pelas entidades médicas 

e nas entrevistas dos seus líderes. E antes? Pergunto eu, estavam no 

céu? O atendimento era de alta qualidade? Aos poucos, a população 

foi percebendo que - dos governos passados - houve muito mais 

marketing do que realidade. É verdade que houve alguns avanços, 

mas muito menos do que a propaganda apresentava”. 

Apresentador: 

Silvio 

 

“Mas é aquela velha história, Prefeito, se dizia que o atendimento 

era bom”. 
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Prefeito: José 

Queiroz 

 

 

“O atendimento não era bom... e o povo atestava isso nas eleições, 

no nosso bairro a bairro. Como atestam também registros na 

Secretaria de Saúde, mas tudo era abafado por uma verdadeira onda 

de publicidade. Por isso, agora as pesquisas já mostram um censo 

crítico mais apurado do povo, particularmente, dos que usam os 

serviços municipais. A falta de médicos é um problema nacional, é 

sempre bom informar ao povo e o povo sabe. Agora, os médicos que 

faltam é um problema de disciplina, de cumprimento do dever. 

Infelizmente, a maioria dos nossos profissionais – eu quero registrar 

aqui – felizmente, a maioria dos nossos profissionais cumpre 

corretamente sua jornada. E, aos poucos, os que não correspondem 

esta nossa confiança estão sendo advertidos e devidamente punidos, 

até com demissão como aconteceu. Nesse contexto, a realização do 

concurso é um grande esforço para a Prefeitura no sentido de ocupar 

as vagas ainda abertas, em algumas especialidades e em unidades de 

saúde da família. Com o aumento de cento e quarenta e oito por 

cento, que foi dado à categoria, esperamos atrair novos profissionais 

médicos a Caruaru e, assim, otimizar o nosso atendimento. É bom 

dizer Silvio que quando há um melhor salário e há concursos, há 

procura de médicos pelos concursos”. 

Apresentador: 

Silvio 

 

“Prefeito, e... há a possibilidade do concurso resolver o problema da 

falta de médicos?”. 

Prefeito: José 

Queiroz 

 

“Exatamente em cima daquilo que eu acabei de dizer. Não se pode 

honestamente responder afirmativamente, Silvio, ainda dependemos 

da adesão dos candidatos e tomara que ela seja bem ampla. Mas é 

possível garantir que a nossa parte esta sendo feita do melhor modo 

com o melhor da eficiência da Secretária Cristina Sette e sua equipe. 

Se o concurso não atender a todos os nossos objetivos - a quantidade 

de médicos - partiremos para alternativas novas. Enquanto isso, 

vamos reforçar a nossa ação de melhorar as condições de trabalho 

com a reforma do Hospital Manoel Afonso, da Policlínica do 

Vassoural, dotando essas unidades das mesmas condições de 

dignidade e conforto já existentes na Policlínica do Salgado, que é 

modelo para toda região. Contando com a colaboração do Governo 

do Estado com o suporte do Secretário de Saúde João Lira Neto, 

vamos ampliar a rede de atendimento em ação conjunta. No segundo 

semestre deste ano, a cidade já verá as mudanças em toda plenitude 

e neste sentido o concurso para a seleção de médicos – com edital 

agora em fevereiro – será uma alavanca poderosa para o nosso 

esforço de dar a Caruaru uma saúde condigna a altura da tradição do 

nosso povo. O tempo do improviso e da propaganda passou, o povo 

quer eficiência e vai ter esta eficiência porque é este o nosso 

compromisso e nós vamos cumprir”. 

Apresentador: 

Silvio 

 

“Chegamos ao final de mais um Bom Dia, Prefeito, o nosso 

encontro aqui na rádio com o Prefeito José Queiroz. Bom dia a todos 

os ouvintes. Bom dia, Prefeito!”. 

Prefeito: José 

Queiroz 

 

“Bom dia Silvio, bom dia amigos e se Deus quiser aqui estaremos de 

novo na próxima quarta-feira”. 



112 

 

     Quadro 10 - Programa Bom Dia, Prefeito, segunda-feira, 01 de fevereiro de 2010 (5‟36‟‟). 

     Fonte: Secretaria de Comunicação de Caruaru, 2010. 

 

No Programa descrito acima, o tema central é a saúde. Nele, o Prefeito leva o 

ouvinte a entender que a gestão passada deixou a desejar na saúde pública e que a sua 

administração vem dando o seu melhor, graças à „eficiência‟ da Secretária Cristina Sette. No 

entanto, percebe-se que todo este esforço é para reafirmar a sua imagem como gestor eficiente 

e eficaz. Na locução, ouve-se a afirmação de que o governo passado transparecia que tudo na 

saúde municipal caminhava bem. É neste gancho que o Prefeito José Queiroz afirma que “a 

população não foi induzida, ela foi enganada” e que para isto contou com atividades de 

marketing e propaganda. Ora, se realmente a gestão passada valeu desses instrumentos o que 

dizer da atual? Diante do discurso compreende-se nitidamente a estratégia de formar uma 

identidade de „o político‟ a partir dos fracassos dos anteriores. Isto não seria marketing 

político também? 

 A autopromoção é explícita, pois que o tempo todo – tanto o gestor como o 

apresentador – enaltecem as ações da administração municipal, colocando-as num patamar 

onde „problemas não existem‟. O ritmo e o compasso do diálogo entre o Prefeito e o 

apresentador são bastante intensos e se o ouvinte não parar para analisar o texto se deixa levar 

pelo propósito de assimilar a identidade em formação permanente. 

 Tanto os indicadores “monofonia” e “governo como fonte única” se repetiram 

neste Bom Dia, Prefeito, uma vez que outros atores não foram ouvidos e toda base de 

informações sobre os assuntos abordados partiu unicamente da Prefeitura. 

 

Locutor/Fonte Discurso 

Apresentador: 

Silvio 

“Nossa conversa com o Prefeito José Queiroz começa agora. Bom 

dia, Prefeito”. 

Prefeito: José 

Queiroz 

“Bom dia Silvio, bom dia amigos da cidade, da zona rural, bom dia 

minhas queridas crianças de Caruaru”. 

Apresentador: 

Silvio 

“Prefeito José Queiroz que novidades temos para hoje?”. 

Prefeito: José 

Queiroz 

“Olha Silvio, quero compartilhar minha alegria com Caruaru e todos 

os nossos ouvintes e também com o meu Secretário de Educação 

Paulo Muniz e toda a sua equipe. Ao comemorar a excelentes 

números na educação e na saúde com a minha secretária Cristina 

Sette. São dados que acabamos de fechar e demonstram uma 

situação que nos orgulha na condição de administrador. Vamos a 

eles pra que vocês tenham idéia. As aplicações financeiras de 2009, 

na saúde e na educação, superaram não só o exigido pela 

constituição federal como ultrapassaram as administração de 2007 e 
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2008. Aliás, é bom relembrar que as administrações de 2008 foram 

responsáveis pela inclusão de Caruaru no CALC, que é uma espécie 

de SPC dos municípios. Quem entra no CALC, na qualidade de mal 

devedor, fica impedido de fazer convênios com o Governo Federal. 

E todos vocês se recordam que Caruaru não pode se quer receber 

dinheiro federal para o São João, o ano passado, por conta dessa 

história do CALC. Mas vamos deixar de lado esse passado que 

Caruaru não quer nem ver e vamos ver os dados”.  

Apresentador: 

Silvio 

 

“Prefeito, a base pra ver essas aplicações é a Constituição? Não seria 

bom explicar como funciona?”. 

Prefeito: José 

Queiroz 

 

“É sim e nós vamos dizer. A Constituição Federal, a nossa carta 

magna, determina que os municípios devem aplicar das receitas, 

pelo menos 25% em educação e 15% na saúde. Pois bem, em 2009 

um ano difícil de crise econômica e quando recebemos a Prefeitura 

com um rombo de 80 milhões em suas contas, nós conseguimos 

aplicar 19,17% em saúde. Observem bem, a obrigação é 15%, nós 

aplicamos 19,17% em saúde que representam 45 milhões, mais ou 

menos. E na educação, que a obrigação é 25%, nós aplicamos 

28,48% com o total de 65 milhões 850 mil reais”.   

Apresentador: 

Silvio 

 

“E em 2008, Prefeito, como é que ficaram as administrações 

passadas?”. 

Prefeito: José 

Queiroz 

 

 

“Olha Silvio a educação ficou abaixo do mínimo, o que levou 

Caruaru para o caos. Estão lembrados o que eu já expliquei o que foi 

o caos. Assim, com base em números públicos, que qualquer 

cidadão caruaruense pode consultar, fica provado que mesmo sob 

crise econômica, queda de receita e rombo orçamentário, nós 

conseguimos investir mais do que as administrações de 2007 e 2008. 

Isso me permite a observação, Silvio, prova que prioridade para a  

educação e saúde é realidade para o nosso governo e não somente 

discurso ou declaração de intenções. E vale notar um detalhe 

importante, se os valores aplicados nos fardamentos dos trinta e 

cinco mil alunos da rede municipal e nos treze mil litros de leite 

diários, que reforçaram a merenda das nossas crianças, fossem 

colocados na conta seriam mais três milhões de reais. Só que estes 

foram recursos próprios, que não integram o conceito utilizado pela 

Constituição Federal. Observem bem, se nós acrescêssemos mais 3 

milhões de reais maior percentual seria a aplicação da educação. 

Mas isso apenas reforça o sucesso, que graças à Deus tivemos em 

incrementar os investimentos em educação e saúde”. 

Apresentador: 

Silvio 

 

“E esse ano, em 2010, Prefeito?” 

Prefeito: José 

Queiroz 

 

“Vamos continuar buscando ultrapassar os níveis alcançados para 

cumprir o nosso objetivo de construir uma vida melhor para o nosso 

povo. Mas em 2010, o nosso secretário de educação e a nossa 

secretária de saúde vão ter que estar avaliando constantemente a 

melhoria da saúde e da educação. Uma avaliação que deve 

responder o sacrifício e os investimentos que fizemos nestas duas 
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áreas”.  

Apresentador: 

Silvio 

 

“E por aqui vamos encerrando mais um Bom Dia, Prefeito. Bom dia 

a todos, bom dia, Prefeito”. 

Prefeito: José 

Queiroz 

 

“Bom dia, Silvio e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser”. 

     Quadro 11 - Programa Bom Dia, Prefeito, segunda-feira, 08 de fevereiro de 2010 (5‟03‟‟). 

     Fonte: Secretaria de Comunicação de Caruaru, 2010. 

 

Neste Programa, o Prefeito segue a mesma estratégia, ou seja, resgata algumas 

falhas da gestão anterior e depois compara com a sua na intenção de firmar a mensagem do 

„político de sucesso‟. Também não perde a oportunidade de promover os seus secretários de 

saúde e educação, vinculando-os a uma administração competente. Praticamente todas as 

referências feitas sobre os resultados alcançados vêm carregadas de adjetivos, o que 

demonstra sinais de autopromoção. Além do mais, ouve-se tão somente o silêncio quando se 

trata de outras vozes, pois que nem educadores, nem representantes da área médica foram 

escutados. E mais uma vez, a produção do Bom Dia, Prefeito não buscou outras fontes para 

tratar o tema em questão. 

Por outro lado, houve o esforço em esclarecer ao caruaruense sobre as regras 

constitucionais que obrigam os municípios a investir parte da sua receita em educação e 

saúde. Também foi dito pelo próprio Prefeito que os números públicos podem ser consultados 

pelo cidadão, porém não esclareceu como.  

As sugestões de notas e releases da Prefeitura de Caruaru, que foram analisadas, 

seguem um modelo bastante simples com mensagem direta e não indica maiores esforços de 

marketing político. Ver exemplos nos ANEXOS A e B. 
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CAPÍTULO 4 

REFLEXÕES, POTENCIALIDADES E LIMITES DA COMUNICAÇÃO 

DE INTERESSE PÚBLICO 

 
“O interesse da grande maioria dos órgãos 

públicos não é o diálogo, é só dar informação” 

(MORAIS, 2009). 

 

 O derradeiro capítulo analisa a atuação da comunicação de interesse público 

desenvolvida pelas Prefeituras do Recife e de Caruaru.  O paralelo dissertado tem a intenção 

de facilitar a compreensão dos aspectos divergente e convergentes da atuação, de ambas as 

entidades públicas, no quesito comunicação com o cidadão através do rádio.  Contempla 

também entender como se dá a relação das Prefeituras com as rádios comerciais AM/FM e 

finaliza ao mostrar alguns esforços dos órgãos municipais estudados a favor da comunicação 

pública.  

 

4.1.  Reflexões, descobertas e impressões, o que dizer da atuação das Prefeituras nas 

rádios  

 A partir do material estudado, fica evidente que a arquitetura de comunicação 

das duas Prefeituras está estruturada para o trabalho de promoção do gestor e dos seus feitos. 

Através dos indicadores de marketing político, que foram criados neste estudo para investigar 

os programas, releases, sugestões de notas e outros conteúdos, foi possível atestar a suposição 

que circunda esta pesquisa. Pois, desde o começo da enquete, procurava-se compreender a 

direção – por que não dizer intenção – dos esforços de comunicação para o cidadão, através 

do rádio.  Dito de outra forma, a suposição confirmada é de uma comunicação explicitamente 

voltada para o marketing político. 

 No capítulo anterior, foram mostrados vastos exemplos das Prefeituras, por 

meio dos quais se permitiu chegar a algumas constatações. Analisando particularmente a 

Prefeitura do Recife (PCR), percebeu-se que o trabalho para comunicar através das rádios é de 

alta relevância, para o atual governo municipal, tanto que há uma diretoria específica para 

trabalhar com as emissoras. Por outro lado, percebeu-se que o formato do texto e das locuções 

da PCR não deixa de cultivar a atenção do cidadão para que este assimile o conceito do 

prefeito preocupado com “a nossa cidade e com o recifense”.   O trabalho de marketing em 

torno desta construção da imagem do gestor não é tão explícito, mas permite ser notado 

quando se analisa principalmente o contexto e conteúdo das matérias que têm a sua fala. A 
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equipe que coordena esta tarefa demonstra bastante profissionalismo e experiência porque usa 

estratégias de mercado para beneficiar a carreia do político. Já a Prefeitura de Caruaru, apesar 

de não ter uma estrutura de comunicação como a do Recife, segue a cartilha do marketing 

político de maneira mais declarada. Pois, o próprio Prefeito e o apresentador do Programa 

Bom Dia, Prefeito fazem questão de ovacionar as suas realizações e conquistas. Nota-se um 

nível de exagero a tal ponto que é mais que evidente a busca pela imagem do gestor eficiente 

e eficaz, ou seja, “aquele que faz melhor que o anterior”. Sim... o prefeito precedente é 

lembrado diversas vezes para deixar claro para a população que o melhor, o mais competente 

já ocupa a Prefeitura. Os últimos programas analisados mostraram claramente esta estratégia. 

Diante destas afirmações, cabe uma pergunta: a comunicação está a serviço de quais 

propósitos e a serviço de quem? 

 Nas duas Prefeituras, a comunicação não está a serviço do cidadão porque a sua 

dinâmica se aproxima muito mais de atividades de jornalismo (notícia pela notícia) e 

marketing político do que de comunicação pública. Observou-se que as informações que 

foram lidas e ouvidas têm uma linguagem popular – isto é bastante positivo – pois que facilita 

ao cidadão, de qualquer nível de instrução, compreender o assunto. Porém, não significa que a 

população está sendo bem informada sobre os serviços disponíveis da Prefeitura, nem é 

instruída de como utilizá-los e onde buscá-los. Desde o começo da pesquisa foram 

descobertos serviços que não são divulgados nem mesmo no site da entidade como também 

informações, no mínimo, inadequadas ao ver – por exemplo – a marca do Programa 

BigBrother na página da Prefeitura de Abreu e Lima, que é um espaço público (ANEXO C).  

 A forma como a comunicação vem sendo utilizada no setor público é dissonante 

com a democracia. As Prefeituras estudadas subutilizam o papel democrático da 

comunicação, parecem associar o entendimento ao verbo divulgar quando o seu significado 

transpõe este sentido. Troca, diálogo, educação, participação estes são e oferecem o melhor 

significado para aproximar os atores sociais na discussão de temas comuns. Não só isto, mais 

também oferecer condições de ter acesso às informações de interesse público. As dificuldades 

para estar informado começam dentro das entidades públicas, quando se observa o nível de 

desinformação e a falta de interesse em prestar informações ao cidadão. Portanto, fica clara a 

necessidade de discutir o papel da comunicação dentro das Prefeituras de maneira que este 

entendimento seja construído visando o bem social e não o interesse particular do gestor e/ou 

do seu partido. 

 Como esta pesquisa se propôs também a conhecer os espaços de diálogo 

disponíveis pelas Prefeituras do Recife e de Caruaru, observou-se que o Recife oferece a 
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Ouvidoria da Guarda, Ouvidoria Municipal de Saúde e o Orçamento Participativo (OP) 

enquanto que Caruaru disponibiliza uma única Ouvidoria para todos os assuntos. A Ouvidoria 

é um espaço de diálogo com o órgão público no qual o cidadão pode solicitar informações, 

fazer denúncias, reclamações e dar sugestões de forma presencial, ao telefone, por carta ou e-

mail. O Orçamento Participativo é um espaço de debate com as comunidades. Nele os 

cidadãos podem dizer à Prefeitura quais são as obras prioritárias, acompanhar como os 

recursos estão sendo gastos e participar politicamente das decisões da sua cidade. Diante 

disso, observa-se que a PCR oferece mais espaço de diálogo do que Caruaru além de ter maior 

experiência prática no assunto. A Prefeitura do Recife chamou atenção por não oferecer uma 

ouvidoria geral, pois existem outros assuntos que precisam ser dialogados. Até o final desta 

pesquisa o motivo não foi esclarecido. Outro fato que gera indagações é por que este 

movimento de promover o diálogo não vai até o rádio? Isto seria sinônimo de transparência e 

participação. A maioria da população – por exemplo – não sabe o que é ouvidoria, nem 

mesmo o seu telefone. Nos materiais escutados de ambas as entidades não se ouviram 

nenhuma informação a respeito tão pouco nos programas de rádio – produzidos pelas 

Prefeituras – que escutam e respondam às perguntas do cidadão, ao vivo.  

 O cidadão não pode mais ser tratado como cliente
39

 da máquina pública nem 

como aliado – sem saber – dos planos políticos particulares de governantes. O plano aqui 

referido é quanto à carreira política que o gestor planeja anos à frente a custa de uma imagem 

construída pelo marketing político. Assim, diante disso, o movimento da personalização é um 

indicador bastante presente nas duas Prefeituras. As gestões atuais têm a preocupação de 

enfatizar o nome do prefeito, várias por vezes, numa mesma matéria ou programa e é notado 

principalmente quando as pautas são de alta relevância para a cidade que governa. Por 

exemplo, temas como habitação, saneamento, urbanização, saúde, assistência social e 

parcerias com atores de peso (Exemplo BID, Governo Federal) a repetição do nome do gestor 

chega a ser insistente, por demais. A PCR explora muito bem as estratégias de marketing 

porque além de possuir um setor de Publicidade e Propaganda, dentro da entidade, a diretoria 

de rádio aplica estrategicamente as ferramentas usando o slogan “Prefeitura do Recife, nossa 

cidade é a gente quem faz”; aplica a marca do governo (ANEXO D) em todos os materiais 

enviados para a mídia (inclusive a logo valoriza a cor do PT
40

) e posiciona a mensagem 

„gestão do povo‟, subliminarmente, a pessoa do prefeito. Em Caruaru a Prefeitura se utiliza de 

dois slogans são eles “O Programa Bom Dia, Prefeito é a Prefeitura prestando contas ao 
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povo”, específico para o programa de rádio e “Prefeitura de Caruaru, construindo uma vida 

melhor” presente apenas no site. Apesar do slogan do programa levantar a bandeira de 

prestação de contas, na locução não se ouve informações sobre quais foram os insucessos do 

seu governo nos quesitos: processo, desempenho e resultado. Outra questão, a entidade 

emprega duas marcas com conceitos diferentes. A marca oficial da atual gestão de Caruaru 

(ANEXO D) é a que compõe a página da Prefeitura e esta faz menção a duas cores do PDT, 

vermelho e azul, conforme se observa no site do partido
41

. A outra marca é o brasão do 

município (ANEXO D) e foi aplicada em algumas sugestões de pauta enviadas para a 

imprensa. Com relação à mensagem, percebe-se que está direcionada a valorizar a imagem do 

gestor vinculando-a à ideia „do prefeito que estima pela qualidade de vida dos caruaruenses‟. 

 A prática da autopromoção foi observada tanto no Recife quanto em Caruaru. Os 

dois prefeitos não dispensam o ato e o tom promocional nas notícias de inaugurações de 

obras, lançamentos de novos projetos e importantes parcerias firmadas. Porém, o Prefeito José 

Queiroz carrega na adjetivação enaltecendo excessivamente as obras do seu governo e ainda 

outros nomes da política, enquanto que João da Costa consegue enaltecer-se sem usar um 

adjetivo. Diante disso uma questão se faz pertinente, como ele faz isso? Ao analisar o texto 

das locuções, percebe-se que a estratégia usada é a condução da sua fala mais de uma vez, 

num viés de total sucesso - com relação aos seus projetos – e contemplando temas-chave que 

são carentes em qualquer cidade pernambucana, exemplo: habitação, saneamento, calçamento 

de ruas etc. O que causa pesar neste comportamento é o desperdício de tempo a isto dedicado, 

quando as matérias poderiam primar essencialmente pela política de acesso à informação. 

 A pesquisa contou com uma grande quantidade de matérias sonoras e programas 

para rádios, que permitiram investigar se a voz do cidadão e de outros atores sociais estava 

participando da conversa sobre temas de interesse de todos. Como visto, a palavra centra sua 

força na locução governamental. Poucas foram as matérias que tiveram outras representações 

e as que apresentaram outra voz, apenas reforçam a linha de pensamento da atual gestão 

municipal. Ou seja, acredita-se que na montagem do Programa Bom dia, Prefeito ou da 

matéria sonora o ator social selecionado – para falar – ou pensa como eles ou leu o texto 

entregue pela Prefeitura. É nada mais que uma reprodução da lógica para velar a imagem do 

governo e firmar um único discurso sobre temas que são democráticos a todos saber e opinar. 

Em nenhuma das gravações se ouviu uma opinião contrária a do governo nem mesmo pontos 

de vistas diferentes. 
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 O indicador Governo, como Fonte Única foi presença marcante nas locuções e nas 

sugestões de pauta. Percebe-se que as matérias privilegiam somente as fontes de dentro do 

governo, desprezando atores relevantes, que a depender do assunto, talvez tenham mais 

legitimidade que a própria Prefeitura. Até mesmo pautas de grande impacto nos municípios 

do Recife e de Caruaru não contemplaram personagens históricos e de peso. Esta atitude, 

portanto, demonstra sintomas de falta de democracia e participação popular.  

 Assim, depois destas observações, o que ainda há para dizer sobre a atuação das 

prefeituras nas rádios? Talvez caiba uma resposta direta: a comunicação praticada por estas 

entidades públicas está instrumentalizada no marketing político e distante da comunicação 

pública, que prima pelo diálogo entre Governo, Estado e Sociedade.  

 

4.2.  Política de relacionamento entre as Prefeituras do Recife e Caruaru e as rádios 

AM/FM 

  

No intuito de saber como é a relação, entre as rádios comerciais e as Prefeituras 

estudadas, a pesquisadora conversou com algumas emissoras do Recife e de Caruaru. Na 

capital recifense, Rádio Clube AM com Christiane Huggins (Coordenadora de Jornalismo) e 

Silvana Batalha (Apresentadora e Jornalista); Rádio Jornal do Commercio AM entrevistou 

o coordenador de jornalismo Carlos Morais e, na CBN FM, Mário Neto (Coordenador de 

Produção de Notícias). Na maior cidade do agreste, Rádio Cultura do Nordeste AM 

conversou com José Almeida Júnior (Diretor e Superintendente); Rádio Globo FM falou com 

Almir Vilanova (Gerente de Conteúdo); Rádio Jornal AM com Combé Júnior (Encarregado 

de Programação) e por fim Helenivaldo Pereira (Coordenador de Jornalismo), da Rádio 

Liberdade AM/FM.  

 A Prefeitura do Recife (PCR) envia diariamente para as rádios comerciais e 

comunitárias cerca de seis a dez e-mails, que variam entre Sugestão de Pauta e Nota, Boletim 

com Sonora e Notícias para Rádios. Como não possuem espaços pagos para veicular suas 

notícias, a Diretoria de Rádio da PCR procura estreitar ainda mais o relacionamento com as 

equipes de produção dos programas de notícias de maior audiência. Por meio de depoimentos 

informais com pessoas que pediram para não serem identificadas e que já se relacionaram 

com a Prefeitura, falaram que geralmente o estreitamento se dá da seguinte forma: - Procura 

enviar sugestões que incrementem a programação da rádio (Exemplo: Campanha de 

Vacinação); - Envio de cartão virtual no Dia do Jornalista, Natal e no dia do aniversário dos 

apresentadores âncoras, repórteres, produtores, chefes de reportagem e editores; e - Envio de 
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convites dos eventos da Prefeitura, exemplo: Baile Municipal e outros. Dessa forma, a PCR 

investe massivamente nestes esforços porque depende dos programas de grande audiência 

para levar informações a um número maior de cidadãos.  

 O trabalho da Prefeitura de Caruaru nas rádios é realizado de duas formas. 

Primeiro enviam todos os dias – em média – quatro a seis e-mails classificados entre 

Releases, Sugestão de Pauta, Nota Resposta e Sugestão de Nota. O outro modo é a veiculação 

do Programa Bom dia, Prefeito, em espaço pago, que vai ao ar todas as segundas, quartas e 

sextas-feiras, e é transmitido nas Rádios Globo FM, Cultura do Nordeste e Jornal do 

Commercio. Quanto às estratégias de relacionamento da Prefeitura com as rádios, o então 

Secretário de Comunicação Rui Lira não adiantou maiores detalhes, mas informou que entra 

em contato com os comunicadores e também explora o networking dos membros da sua 

equipe (LIRA, 2010). Boa parte dos seus jornalistas trabalha e/ou são egressos dos principais 

veículos de comunicação de Caruaru. 

 O rádio é um elo entre o povo e o governo. Os ouvintes dos dois municípios 

procuram estar informados sobre o que acontece nas cidades e também aproveitam para fazer 

denúncias – ao vivo – contra a Prefeitura nos principais programas de notícias. Os cidadãos 

costumam encaminhar perguntas por escrito às emissoras, isto quando não ligam para solicitar 

respostas rápidas sobre assuntos de utilidade pública. As Prefeituras acompanham as 

reivindicações/reclamações através do trabalho de rádio-escuta, ou seja, diariamente as 

Secretarias de Comunicação das duas entidades estudadas escutam e gravam as indagações 

para que sejam respondidas rapidamente. A presteza das respostas a estas indagações já é uma 

forma de reverter a imagem negativa, sem contar que as rádios começam a confiar no retorno 

certo das Prefeituras o que traz para os programas mais audiência e credibilidade. Chega a ser 

surpreendente como pessoas de baixa renda confiam nas rádios e nos âncoras desses 

programas. 

 Como visto, as Prefeituras esforçam-se bastante para conseguir mídia espontânea 

nos principais programas de rádio. Para emplacar a notícia costumam enviar – 

prioritariamente – pautas de utilidade pública porque sabem que terão mais chance de serem 

acatadas.  Um diferencial identificado na PCR foi que a Diretoria de Rádio produz matéria 

sonora já no formato de reprodução (Spot) pronto para ser reproduzido no programa. Mas na 

prática, a maioria das rádios prefere apurar e reelaborar o texto da notícia de acordo com a 

linha editorial do programa. De acordo com Carlos Morais, coordenador de jornalismo da 

Rádio Jornal AM, “as emissoras não publicam caso percebam interesses de promoção ou fuja 
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da linha editorial dos programas. Nós preferimos enviar nosso repórter para apurar a notícia, 

isso se a pauta interessar” (MORAIS, 2010).  

 Acrescenta Mário Neto, “na Rádio Jornal como na CBN, sugestões do tipo 

Prefeito inaugura rua não será veiculado porque atende aos interesses da Prefeitura e não dos 

ouvintes da rádio” (NETO, 2010). Acredita-se que os spots encaminhados (escrito ou sonoro) 

só são lidos na íntegra nas rádios que não dispõem de equipe de reportagem. Já na Rádio 

Clube, “quando a notícia tem uma locução – sonora ou textual – curtinha, costumamos 

aproveitar tal qual. Mas quando não adéquam ao tempo da programação fazemos pequenos 

cortes” (HUGGINS, 2010). Em Caruaru, a Rádio Liberdade AM/FM primeiro verifica se a 

sugestão merece reportagem e entrevista, pois tem assuntos que não interessam tanto à 

população; por exemplo: inauguração de obras. (PEREIRA, 2010). Afirma Helenivaldo 

Pereira que “quando é de interesse da população carente nós colocamos mais informações e 

até entrevistas com uma hora” (PEREIRA, 2010). Até a finalização desta pesquisa as demais 

rádios de Caruaru não responderam esta pergunta. 

 Carlos Morais, durante entrevista concedida em 22 de dezembro de 2009, 

asseverou que grande parte das pautas enviadas pelas Prefeituras está permeada por interesses 

políticos. Por isso, a necessidade de destinar repórteres para apurar os fatos e verificar se o 

que a Prefeitura fala realmente procede e qual é a visão da população sobre o assunto 

(MORAIS, 2009). Acrescenta que o ideal é a rádio desenvolver o seu texto, procurando 

averiguar se as entidades públicas estão realmente fazendo o trabalho e se atende à 

comunidade (MORAIS, 2009). E assevera, “não podemos colocar só o lado da Prefeitura” 

(MORAIS, 2009). 

 A Rádio Clube
42

 é uma das rádios que mais recebe pautas porque atinge todo o 

Nordeste, inclusive alcança a Ilha Fernando de Noronha. A Clube recebe sugestões de pautas 

da Prefeitura de Caruaru e “geralmente a sua assessoria de imprensa envia a pauta, por e-mail, 

e depois tenta agendar entrevistas com os responsáveis” (HUGGINS, 2009). Segundo 

Christiane Huggins, coordenadora de jornalismo da Clube AM, o ouvinte da emissora se 

interessa mais por assuntos de cidadania (emprego, saúde, iluminação, falta d´água, lixo, 

transporte e outros) (HUGGINS, 2009). Devido a isto, as notícias recebidas do setor público 

passam por uma triagem porque “tem notícias que não cabem ao ouvinte saber tipo a 

Prefeitura investiu tantos milhões. É importante informar como usufruir daquele serviço, em 

que horário será oferecido, para onde foi aquele setor da emergência?” (HUGGINS, 2009). 
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Nesta última observação, colocada pela coordenadora, evidencia-se o pouco conhecimento 

sobre a necessidade do accountability democrático a favor do diálogo e do controle social. 

Mas, ao mesmo tempo, compreende-se que a maioria das pautas com esta natureza vem 

acompanhada de interesses políticos individuais e, talvez, por esta razão sejam descartados.  

 Huggins acrescentou que “a rádio tem acesso muito livre com as assessorias, seja 

por amizade ou trabalho, para buscar as informações e responder aos ouvintes. Tanto é que 

quando recebe as queixas manda para as assessorias dos órgãos e informa o contato do 

reclamante” (HUGGINS, 2009). As reclamações e questionamentos dos ouvintes são sobre 

serviços públicos, exemplo: falta d‟água, energia, transporte, segurança. Quando são pautas 

mais sérias, a rádio coloca no ar e depois entra em contato com as autoridades para buscar a 

resposta. Tem ocasiões que a própria Prefeitura liga para responder à emissora (HUGGINS, 

2009).  

 Na visão da radialista e apresentadora, Silvana Batalha, os ouvintes sentem-se 

abandonados pelo poder público e por isso apelam para as rádios. A apresentadora percebe 

que boa parte das solicitações, feitas pelo cidadão ao poder público, não são atendidas e que 

através do rádio as prefeituras tomam conhecimento de reclamações que talvez nem 

chegassem aos gestores (BATALHA, 2009). A partir deste contexto, defende que a “missão 

da rádio e do comunicador é servir de ponte e de meio para tentar aproximar a comunidade 

carente e o poder público” (BATALHA, 2009). Na sua opinião, as prefeituras estão muito 

mais preocupadas em mostrar as obras, o que é feito, do que informar ao cidadão como ele 

pode usufruir exitosamente dos serviços da prefeitura. De maneira geral as pautas sugeridas 

pelas prefeituras trazem o cunho de comunicação de interesse público mais também de 

marketing político (BATALHA, 2009). E acrescenta: 

 

O cidadão é muito carente de informações sobre saúde, higiene, de saber 

onde realizam determinados exames, tarifas e sociais tributos. Percebo que 

as pessoas não sabem quais são as responsabilidades dos órgãos públicos, 

por exemplo, teve um ouvinte reclamando sobre a iluminação da sua rua e 

foi reclamar à Celpe quando é de responsabilidade da Prefeitura. Não sabem 

nem a quem recorrer, por isso recorrem às rádios. Sobre Previdência Social 

não sabem quase nada. A prefeitura é responsável pelo quê? Não informam 

para manter o cidadão longe e quanto mais desinformado melhor pra quem 

não tem o menor compromisso com o povo (BATALHA, 2009). 

 

A Rádio Cultura do Nordeste seleciona as pautas sugeridas pela Prefeitura de 

Caruaru, seguindo um critério básico. Tem que ser de “interesse da comunidade e que não 

seja especificamente para promover a administração do município em referência” 
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(ALMEIDA JÚNIOR, 2010). O Superintendente da rádio, Almeida Júnior, enfatizou ainda 

que ações promocionais da Prefeitura (Exemplo: inauguração de praças; calçamento de ruas) 

não são divulgadas, a não ser que seja matéria paga (ALMEIDA JÚNIOR, 2010). Quando 

questionado sobre a política de relacionamento respondeu: 

 

Especificamente a assessoria da Prefeitura de Caruaru mantém sim um 

relacionamento constante com o nosso departamento de jornalismo. A 

equipe da assessoria detém um trânsito bom com a nossa equipe e, 

principalmente, por conhecer o perfil da emissora, já há uma triagem no 

envio das pautas (ALMEIDA JÚNIOR, 2010). 

 

Na Rádio Globo FM de Caruaru, o critério de escolha das sugestões recebidas da 

Prefeitura de Caruaru é tão somente “observar a relevância social que tal projeto ou obra do 

poder executivo pode proporcionar  ao município” (VILANOVA, 2010).  Portanto, as pautas 

costumam ser descartadas quando tratam de eventos corporativos os quais prefeito, secretários 

e vereadores participam (VILANOVA, 2010). Segundo Almir Vilanova (2010), gerente de 

conteúdo da Rádio Globo, a Prefeitura de Caruaru segue a estratégia de enviar material, 

seguido de telefonema para acusar recebimento, como também indaga se há interesse por 

entrevista. Já Combé Júnior, encarregado de programação da Rádio Jornal AM de Caruaru 

opina sobre a política de relacionamento e acrescenta que “costumeiramente, as prefeituras 

buscam atender suas necessidades que é informar aquilo que interessa a quem estar no poder. 

Cabe a nós, formadores de opinião, definir as nossas prioridades de acordo com as 

necessidades dos nossos ouvintes” (JÚNIOR, 2010). Por fim, a Rádio Liberdade AM/FM 

explica como é a sua relação com os órgãos públicos. 

  

A Central de Jornalismo Liberdade recebe sugestões de pauta a todo 

instante, principalmente de entidades, órgãos e assessorias das prefeituras da 

região e do Governo do Estado. São poucas as sugestões vindas da Prefeitura 

do Recife. As pautas são analisadas em reuniões e, dependendo da 

importância do assunto, podem render entrevistas nos estúdios ou 

reportagens ao vivo e produzidas na redação. São priorizadas as sugestões de 

total interessa para a comunidade (PEREIRA, 2010). 
 

 As prefeituras têm muito interesse que as matérias, sonoras e/ou textuais, sejam 

reproduzidas exatamente como foram encaminhadas, pois o formato atende aos objetivos de 

divulgar a imagem do gestor e associá-lo aos „grandes feitos‟. Neste caso, o marketing 

político dos prefeitos é beneficiado duas vezes, primeiro porque ganha na divulgação 
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espontânea e segundo porque se beneficia da imagem do locutor, uma vez que o ouvinte 

deposita alta confiança no comunicador.  

 Mediante todo este panorama sobre o relacionamento entre rádios comerciais e 

órgãos públicos, constata-se a existência de uma situação bastante tensa porque de um lado 

estão os interesses comerciais das rádios e do outro a autopromoção das gestões municipais. 

Vale observar que nesta arena conflituosa quem sai perdendo é o cidadão por não ter a 

garantia de acesso às informações de interesse público na proporção exigida. Portanto, 

conclui-se que as emissoras têm insuficiente espaço gratuito para levar informações públicas à 

população e as entidades governamentais – na sua maioria – apenas praticam a comunicação 

para benefício próprio.  

 A solução para este impasse talvez seja criar um veículo de comunicação, gerido 

pela e para a sociedade, e que tenha como prioridade absoluta a educação, cultura e 

entretenimento. Outra medida seria a realização de uma pesquisa para conhecer o que o 

cidadão aspira saber a respeito dos órgãos públicos. O nível de desinformação acerca dos 

objetivos, razão de existir e serviços das entidades governamentais chega a impressionar, uma 

vez que informação e comunicação são instrumentos essenciais para o desenvolvimento 

social. Ou seja, se faz necessário investir na formulação e na implementação de uma política 

de comunicação pública. 

 

4.3.  Projetos e práticas a serem seguidos (Best Practices) 

  

Conhecer experiências de „boas práticas‟ ajuda na análise de políticas públicas. 

Esta expressão originou-se do termo inglês „best practices‟ e signifca a existência de melhores 

maneiras ou técnicas para realizar determinada atividade. Dessa forma, acredita-se que 

quando gestores conhecem exemplos exitosos tendem a – ou deveriam – se inspirar para a 

reelaboração ou a própria elaboração da tarefa.  

  Já que a pesquisadora acessou várias amostras de produções para rádios, criadas 

pelas Prefeituras, foi possível encontrar exemplos onde predominasse a comunicação de 

interesse público ao invés de esforços estratégicos de marketing político. O primeiro arquétipo 

narrado, na íntegra, é o Programa Recife Cidade Educadora (Prefeitura do Recife) com tema 

principal Gripe Suína, em 17 de setembro de 2009, duração de 5‟14‟‟. De acordo com a 

Diretoria de Rádio e Comunicação Popular da Prefeitura do Recife, “a maioria dos programas 

produzidos vão para as rádios comunitárias” (MELO, 2009).  Como são programas de longa 

duração não encontram espaço nas rádios comerciais. Vale lembrar que a grade de 
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programação nestas emissoras é fechada e geralmente conta com empresas patrocinadoras, 

que bancam a continuidade do programa. Além do mais, os intervalos entre os blocos dos 

programas são vendidos para manter a rádio e gerar lucros para os empresários.  

 O programa, em questão, começa com uma música que se acredita ter o propósito 

de chamar bastante atenção para o seu início e ao mesmo tempo embalada por vozes de 

crianças falando alto o nome do programa. A seguir o programa na íntegra. 

 

 

Locutor/Fonte Discurso 

Apresentador “No ar, Recife Cidade Educadora. No Programa Recife Cidade 

Educadora de hoje, vamos falar sobre o vírus influenza A (H1N1) 

mais conhecida como a gripe suína. O secretário de educação 

Cláudio Duarte, está aqui com a gente. Ele vai falar sobre as 

medidas que a Prefeitura da Cidade do Recife está tomando contra a 

doença nas escolas municipais e tirar dúvidas dos alunos e 

professores”. 

Bianca 

(Professora) 

“Sou Bianca, professora da escola municipal Sede de Sabedoria e 

ensino a primeira série. Eu gostaria de saber, é uma questão sobre a 

higienização das mãos. Se pra matar as bactérias, o uso do álcool em 

gel tem que ser após as mãos estarem higienizadas com água e 

sabão, se ele só faz efeito depois que as mãos já estiverem lavadas 

com água e sabão”. 

Mateus (Aluno) “Meu nome é Matheus, tenho sete anos, quero fazer uma pergunta 

para o senhor. Como é que a gente pode se prevenir dessa gripe, a 

gripe suína?”. 

Cláudio Duarte 

(Secretário de 

Educação) 

“É... o Brasil e todo o mundo vem enfrentando esse novo desafio na 

saúde pública, que é a gripe,  a chamada gripe A, que é uma gripe 

produzida por um vírus especial, que veio dos porcos, dos animais e 

tá acometendo vários países, inclusive o Brasil. Nós tivemos alguns 

casos registrados aqui em Recife e o fundamental para a prevenção 

da Gripe A é em primeiro lugar, nós adotarmos, é... reforçarmos as 

medidas de higiene pessoal. Então, lavar as mãos após o banheiro, 

lavar as mãos após a tosse, não tossir na frente das pessoas. E todas 

as pessoas que têm algum sintoma de gripe devem ficar em casa, 

evitando assim que se espalhe o vírus para outras pessoas. Nesse 

processo da prevenção e disseminação do vírus para outras pessoas, 

o fundamental é a higiene pessoal, como eu disse, então, lavar as 

mãos com água e sabão. Isso é suficiente pra matar, ou seja, pra 

desativar o vírus e essas medidas devem ser feitas de maneira 

rigorosa por todas aquelas pessoas que estão no trabalho, nas escolas 

ou nas empresas e também em casa por que muitas vezes nós 

estamos com o risco também de transmitir esse vírus para as pessoas 

que moram na nossa residência”. 

Arthur (Aluno) “Meu nome é Arthur, tenho dez anos, estudo na Sede de Sabedoria e 

queria perguntar quais são os sintomas da gripe”. 

Dayse (Aluna) “Meu nome é Dayse, tenho dez anos e estudo na Escola Sede de 

Sabedoria. Quero fazer uma pergunta: como se transmite a gripe A 
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(H1N1)?”. 

Cláudio Duarte 

(Secretário de 

Educação) 

“A transmissão da chama Gripe A, ela é feita através da tosse ou do 

espirro, né? Onde neste momento é transmitido o vírus pra outras 

pessoas, essas pessoas aspiram, ou seja, elas absorvem o vírus 

através da respiração, principalmente através do nariz. Esse vírus vai 

se alojar nos pulmões e a partir daí apresentam os sintomas da 

doença. Os sintomas são basicamente febre, acima de 38.8, tosse e 

um sintoma que diferencia esta gripe das outras gripes, é como se 

diria, mal estar respiratório, a pessoa sente alguma dificuldade 

respiratória, principalmente as crianças pequenas, abaixo de 12 anos 

de 2 anos, especialmente, e também as pessoas mais idosas. As 

pessoas idosas tem um maior risco de ter complicações por conta da 

chamada Gripe A”. 

Apresentador “Dica da Semana! Estudante, seu grande companheiro é o livro, com 

ele compartilhamos conhecimentos e histórias. É importante cuidar 

dele com carinho e no final do ano, devolvê-lo à escola para que 

também sejam utilizados por outros estudantes. Leve essa idéia aos 

seus amigos, se todos fizerem a sua parte teremos livros bem 

conservados e legais de ler, não acha? Atenção! Você que tem entre 

18 e 29 anos, sabe ler e escrever e não concluiu o ensino 

fundamental já estão abertas a pré-matrículas do Pro-Jovem Urbano 

Recife. Você pode se inscrever de segunda à sexta-feira, das nove da 

manhã às quatro da tarde, até o dia 22 de setembro. É só apresentar 

o original e cópia dos seguintes documentos: identidade, 

comprovante de residência no Recife e declaração de escolaridade. 

Confira as escolas onde você pode se inscrever. Na RPA 1: Escola 

Municipal Reitor João Alfredo (Ilha do Leite), RPA 2: Escola 

Municipal Mário Melo (Campo Grande), na RPA 3: Escola 

Municipal Antônio Heráclito (Fundão), Escola Municipal Otávio 

Meira Lins (Vasco da Gama) e no Centro Público de Casa Amarela. 

Na RPA 4: Escola Municipal Dina De Oliveira (na Iputinga) e na 

Escola Municipal Vila Santa Luzia (Torre). RPA 5, Escola 

Municipal André de Melo (Estância) e na Escola Municipal Dom 

Bosco, em Jardim São Paulo. E na RPA 6, Escola Municipal Escola 

Carlúcio Castanho (UR 1), Escola Municipal Educador Paulo Freire 

(Ipsep), Escola Municipal Professor Júlio de Oliveira (Imbiribeira), 

Escola Municipal Cícero Franklin (UR 5) e na Escola Municipal 

Solano Magalhães no Pina. Maiores informações ligue para 0800 

722 7777”. 
    Quadro 12 - Programa Recife Cidade Educadora, segunda-feira, 17 de setembro de 2009 (5‟14‟‟). 

    Fonte: Diretoria de Rádio e Comunicação Popular, Prefeitura do Recife, 2009. 

 

 A narrativa do Programa Recife Cidade Educadora de setembro não apresenta 

um viés posicionado para o marketing político. Como lido, o texto não mostra evidências de 

personalização, autopromoção e monofonia. As informações partiram unicamente do governo 

municipal, mas mesmo assim não dão provas de altas manobras políticas. A intenção primeira 



127 

 

do programa foi informar sobre os cuidados da Gripe A, até porque nesta época o surto e o 

susto da doença foram grandes preocupações para o município.  

 Este exemplo exibe a capacidade que tem a Prefeitura do Recife para desenvolver 

ações educativas com pautas de interesse público para rádios, sejam elas educativas ou não. 

Porém, alguns aspectos necessitam ser apontados. Primeiro, utilizar palavras que o cidadão 

entenda. O texto acima traz verbetes como Acometendo, Disseminação e Aspiro que corre o 

risco de boa parte não compreender a mensagem devido à linguagem utilizada. Segundo, 

procurar responder mais diretamente às perguntas feitas pelos participantes do programa. A 

indagação da professora Bianca, por exemplo, não foi respondida. Por fim, o Programa Recife 

Cidade Educadora está mais direcionado para rádios comunitárias do que comerciais devido 

ao tempo de duração do programa que certamente só será disponibilizado se o espaço for 

pago. 

 A Prefeitura do Recife envia Boletins Sonoros para as rádios comerciais e 

comunitárias; o tempo médio dos boletins é de um a três minutos de duração. São 

encaminhados por e-mail contendo locução de profissionais da Diretoria de Rádio da 

Prefeitura e entrevistas gravadas, que podem ser do Prefeito ou responsável pelo tema/ação. 

As rádios recebem a sonora completa, pronta para ser veiculada caso a emissora decida 

reproduzir tal qual e também as falas separadas e no formato de texto. 

 Durante a pesquisa, percebeu-se que as rádios comerciais não têm a cultura de 

reproduzir, na íntegra, os materiais enviados pelas Prefeituras – seja textual ou sonoro. As 

rádios comerciais alegam a necessidade de adequar a notícia a sua linha editorial, à 

programação e ao tempo. Geralmente correm atrás de outro olhar, do mesmo assunto, visando 

se distanciar dos interesses da gestão pública municipal. Sempre que possível, preferem 

mandar jornalistas da sua equipe para apurar o tema, de maneira que a pauta fique com a 

“cara da rádio”. Por fim, tem como política não usar voz de locutor que não seja da própria 

rádio.    

 Quando os temas são de utilidade pública são mais bem aceitos pelas emissoras, 

mas mesmo assim modificam o texto sem alterar a notícia para ficar com o perfil da rádio. 

Neste caso, a gravação da entrevista tende a ser aproveitada para compor o material final que 

irá ao ar. O boletim com sonora 04.11.2009 – Mercados públicos recebem ação educativa 

contra a hanseníase (1‟35”) é um exemplo de notícia de utilidade pública.  

 

LOC: A PREFEITURA DO RECIFE REALIZA, NESTA SEXTA (06), DE 

NOVE DA MANHÃ AO MEIO-DIA, UMA AÇÃO EDUCATIVA DE 
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COMBATE À HANSENÍASE.// MILDE CAVALCANTI, 

COORDENADORA DO PROGRAMA MUNICIPAL DE HANSENÍASE, 

DIZ ONDE SERÁ REALIZADO O TRABALHO.// 

 

MILDE CAVALCANTI: NÓS ESTAREMOS NO MERCADO DO 

CORDEIRO E NO MERCADO DE BEBERIBE, DIVULGANDO OS 

SINAIS E SINTOMAIS DA HANSENÍASE COM A POPULAÇÃO QUE 

CIRCULA NO ENTORNO DO MERCADO. POR QUE NÓS É... 

ESCOLHEMOS OS MERCADOS PÚBLICOS NESTE MOMENTO? 

PORQUE SÃO LOCAIS ONDE CIRCULAM, DIA DE SEXTA-FEIRA, 

GRANDE NÚMERO DE PESSOAS QUE VÃO ÀS COMPRAS, NÃO É? 

ENTÃO, É UM MOMENTO DE DIVULGAR OS SINAIS E SINTOMAS 

DA DOENÇA PRA ESTA POPULAÇÃO. 

 

LOC: MILDE CAVALCANTI INFORMA, AINDA, QUAIS SÃO OS 

PRINCIPAIS SINTOMAS DA DOENÇA E O QUE AS PESSOAS 

DEVEM FAZER AO PERCEBÊ-LOS.// 

 

MILDE CAVALCANTI: MANCHAS ESBRANQUIÇADAS OU 

AVERMELHADAS QUE VOCÊ NÃO SENTE DOR OU FORMIGAMENTO 

NESTES LOCAIS, ISTO PODE SER UM SINAL DE HANSENÍASE. E 

AÍ A NOSSA ORIENTAÇÃO É QUE A PESSOA DIANTE DESSE 

SINAL OU SINTOMA ELA PROCURE UMA UNIDADE DE SAÚDE 

PARA SER EXAMINADO POR UM MÉDICO OU ENFERMEIRO. 

 

LOC: A HANSENÍASE É UMA DOENÇA CONTAGIOSA, QUE PODE 

SER TRANSMITIDA ATRAVÉS DA FALA, DA TOSSE OU DO 

ESPIRRO DE UMA PESSOA CONTAMINADA, QUE NÃO ESTEJA 

FAZENDO TRATAMENTO.// MAS, NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 

DO RECIFE, A DOENÇA PODE SER TRATADA E CURADA. COM 

NOTÍCIAS DO RECIFE, RODRIGO CORTEZ.///  

  

 As notícias de utilidade pública concorrem, dentro das rádios comerciais, com 

outras pautas da própria prefeitura e com pautas de várias entidades governamentais. Aí estar 

outro obstáculo a superar, a informação concorre com fatores internos e externos. Este tipo de 
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notícia deveria aproveitar para instruir melhor o cidadão a identificar a doença e orientar 

sobre o tratamento. Somente estes dois argumentos já são suficientes para garantir um espaço 

na emissora, se houvessem políticas públicas garantidoras. Portanto, não há garantias de que 

esta informação chegará a ser de domínio público. Outra observação merece destaque, no 

final da locução o repórter não informa um telefone para o ouvinte buscar mais informações, a 

respeito do evento ou sobre a enfermidade. De toda forma é um boletim que contribui para a 

erradicação da doença. 

 A notícia sobre Hanseníase e as seguintes foram transcritas, para este trabalho, no 

mesmo formato que seguem para as rádios por e-mail. 

  

Boletim com sonora 30.11.2009 – Recife na luta contra a AIDS (1‟36”). 

 

LOC: COMEÇAM ÀS 9 DA MANHÃ, EM VÁRIAS PARTES DA 

CIDADE, AS ATIVIDADES PROGRAMADAS PELA PREFEITURA DO 

RECIFE PARA ESTA TERÇA (1º), MARCANDO O DIA MUNDIAL DE 

LUTA CONTRA A AIDS.// ENTRE AS ATIVIDADES, A VEICULAÇÃO 

DE UM PROGRAMA DE RÁDIO EM CARROS DE SOM E 

ANUNCICLETAS, REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E DISTRIBUIÇÃO 

DE PRESERVATIVOS.// O GRANDE MOTE DA CAMPANHA É O 

COMBATE AO PRECONCEITO, CONFORME DESTACA O PREFEITO 

JOÃO DA COSTA.// 

PREFEITO: HOJE, É POSSÍVEL, AQUELE QUE FOI CONTAMINADO 

PELO HIV VIVER UMA VIDA NORMAL COM TRATAMENTO QUE 

GARANTE UMA LONGA VIDA HOJE PARA ESTAS PESSOAS. 

GARANTEM QUE ELAS POSSAM CONVIVER NA SOCIEDADE SEM 

CAUSAR NENHUM PROBLEMA NA SUA RELAÇÃO, SEJA DE 

EMPREGO, NO TRABALHO, NA CONVIVÊNCIA SOCIAL. E A GENTE 

QUER CHAMAR VOCÊ A ROMPER A BARREIRA DO PRECONCEITO 

A CONVIVER COM O PORTADOR DE AIDS PRA QUE ELE POSSA SE 

INSERIR NA SOCIEDADE, POSSA SER PRODUTIVO, TRABALHAR E 

SER FELIZ. E É ISSO QUE A GENTE QUER PEDIR A VOCÊ QUE SE 

PREVINA E TENHA RELAÇÕES SEXUAIS SAUDÁVEIS PRA NÃO SER 

CONTAMINADO E QUE TENHA A MESMA POSTURA SAUDÁVEL NA 

RELAÇÃO COM AQUELES QUE JÁ SÃO PORTADORES, NÃO TENDO 
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PRECONCEITO E GARANTINDO QUE TODOS POSSAM PARTICIPAR 

DA NOSSA CIDADE, CONSTRUINDO UMA SOCIEDADE MELHOR 

PARA TODOS. 

LOC: DURANTE TODO O ANO, A PREFEITURA DO RECIFE 

OFERECE AÇÕES DE PREVENÇÃO, ACESSO ÀS INFORMAÇÕES E 

PRESERVATIVOS, ALÉM DO TRATAMENTO DOS INFECTADOS E A 

REALIZAÇÃO DE EXAMES, COMO O TESTE RÁPIDO PARA 

DETECTAR O HIV./// COM NOTÍCIAS DO RECIFE, RENATA COSTA. 

 

 O Boletim Luta Contra a AIDS, acima narrado, traz uma contribuição bastante 

significativa contra o preconceito que acomete os portadores do vírus. A mensagem é um 

convite para a sociedade adotar uma mudança de comportamento, ou seja, praticar o sexo 

seguro e respeitar as pessoas infectadas. Assim, as informações transmitidas motivam os 

ouvintes a levantar a bandeira a favor da vida. Esta sonora foi uma das poucas locuções 

encontradas, que se aproxima mais do interesse público do que do marketing político. Pois o 

tom parece menos comprometido com as causas particulares. Apesar disso, foi observada uma 

falha na comunicação. A repórter ao concluir a matéria não informou quais são os postos de 

atendimento, um número de contato, tão pouco como proceder nos casos de preconceito. A 

informação pode ir além do fato/evento em si, dito de outra forma, pode provocar o exercício 

do diálogo entre Estado, governo e sociedade. 

 Em Caruaru, foram encontrados três exemplos bem diferentes se comparados aos 

propósitos do Programa Bom Dia, Prefeito. São duas sugestões de pauta/entrevista e a uma 

nota resposta para o ouvinte da Rádio Liberdade, respectivamente. 

 

 

 

 

 

Julho/2009 

Destra promove campanha de volta às aulas 

 Tendo como base as estatísticas de acidentes nas quais os jovens e 

crianças estão muito mais vulneráveis a acidentes fatais no trânsito e 

aproveitando o período de retorno às atividades escolares, a Autarquia 
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Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transportes (Destra) promove a 

“Campanha Volta às Aulas”. 

 A ação será realizada de 03 a 07 de agosto nas proximidades das áreas 

de desembarque dos colégios com maior fluxo de veículos de acordo com 

um levantamento da Destra. Serão feitas abordagens através de arte-

educadores que irão orientar os condutores sobre os riscos de transportar 

crianças sem os cuidados necessários, sem observar os preceitos de direção 

defensiva e as leis vigentes no trânsito brasileiro. “Nosso intuito será o de 

instruir pais e transportadores de crianças a evitar situações de risco no 

deslocamento para a escola”, explica a diretora de trânsito, Adriana Penha. 

 Serão utilizados três novos personagens: o canetão, o blocão de multas 

e o apitaço para chamar a atenção dos condutores e das crianças sobre o 

comportamento seguro no trânsito. Além disso, serão distribuídas cinco mil 

cartilhas da campanha, cinco mil réguas e 10 mil praguinhas entre os 

estudantes. 

Sugestão de entrevista: 

Adriana Penha (diretora de trânsito e transportes) 

Lindomar Rodrigues (gerente de educação no trânsito) 

 

Outras informações para a imprensa: 

Conceição Ricarte: 9104.4018 // 3701.1156 – r. 204 

 

 

 

 

 

 

Junho/2009 

 

Destra realiza campanha educativa durante período junino 

“Seu sopro salva vidas”: este é o lema da campanha que esta sendo 

realizada pela Autarquia Municipal de Defesa Social, Trânsito e Transportes 

(Destra) durante o período junino em Caruaru. 
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Com o intuito de prevenir acidentes decorrentes da combinação 

„álcool e direção‟, equipes de arte-educadores estarão espalhadas nos 

principais pólos de animação da cidade distribuindo folhetos educativos e 

realizando o teste do bafômetro. “As pessoas abordadas que não estiverem 

com o teor alcoólico acima do permitido recebe uma fita verde para sinalizar 

que ele está em condições de dirigir e está respeitando o código de trânsito 

brasileiro. Já quem o bafômetro acusar que está acima de 0,2 decigramas 

recebe uma fita vermelha alertando que é melhor não dirigir”, explica o 

gerente de educação da Destra, Lindomar Rodrigues. 

A ação tem caráter educativo e quer mostrar aos forrozeiros a 

importância de beber com responsabilidade, até porque quem for flagrado 

infringindo o código recebe multa, pontos na carteira de habilitação e pode 

até ser preso. 

A campanha “Seu sopro salva vidas” acontece de quinta a domingo, 

das 22h às duas da manhã, no Pátio de Eventos e no Arraial Vitalino, aos 

sábados, das 13h às 17h30, na Feira de Artesanato e aos sábados e 

domingos, no Alto do Moura, das 13h às 17h30. 

Sugestão de entrevista: 

Adriana Penha (diretora de trânsito): 8796.3236 

Lindomar Rodrigues (gerente de educação): 9129.5099 

 

Outras informações para a imprensa: 

Conceição Ricarte: 9104.401 

 

 

 

 

 

 

 

21 de outubro de 2009 

 

Rádio Liberdade: 
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• [Ouvinte (por telefone) – não se identificou] – Perguntou onde estão as 

ambulância da cidade. Afirmou que vários motoristas de ambulância foram 

demitidos, a alegação foi à redução de folha de pagamento, mas 8 ou 9 

motoristas contratados passam o dia sentados na Secretaria de Saúde. Disse 

também que Samuel Gouveia está mandando na Secretaria. 

 

Nota resposta: 

A Secretaria de Saúde de Caruaru esclarece que as ambulâncias encontram-

se nas unidades de saúde da cidade e algumas outras estão sendo 

recuperadas. Não houve demissão de nenhum motorista e a Secretaria de 

Saúde coloca-se a disposição para esclarecer a dúvida da equipe de 

reportagem da Rádio Liberdade ou de qualquer ouvinte. 

Outras informações para a imprensa: 

Conceição Ricarte: 9104.4018 // 3701.1156 – r. 204 

 

 As amostras, acima descritas, pautam sobre assuntos de segurança no trânsito e 

solicitação de esclarecimentos a respeito de ambulâncias e demissões de motoristas. 

Analisando os três exemplos com o olhar dos indicadores de marketing político, observa-se 

que o interesse predominante é divulgar as iniciativas e responder ao questionamento do 

ouvinte do que alcançar instâncias particulares dos políticos. Porém, nas sugestões de pauta e 

na nota resposta, percebe-se que a Prefeitura não se preocupa em abastecer o cidadão com o 

máximo de informações possíveis para que ele usufrua melhor dos serviços oferecidos. Esta 

afirmação está ancorada nas repetições vistas contra a comunicação (diálogo) com o cidadão, 

pois os órgãos públicos quase nunca disponibilizam um telefone e nome de contato. É tão 

simples esta atitude, mas desprezada e „esquecida‟. Ou será proposital?   

 

4.3.1 Rádio Frei Caneca FM, uma alternativa para a comunicação pública?  

  

Os exemplos que foram dissertados, no item anterior, sinalizam uma tacanha e 

acanhada comunicação pública, e, ao mesmo tempo, motivam a prática comunicacional 

distante do marketing político. Esta constatação nos convida às seguintes reflexões: toda 

comunicação advinda do setor público tem que apresentar uma natureza de marketing 

político? Os gestores públicos conhecem o que vem a ser comunicação voltada para o 

interesse comum? Há outro caminho? Diante dessas indagações, o estudo buscou o exemplo 
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da Rádio Frei Caneca para servir de modelo e inspirar a criação de outras alternativas de 

comunicação pública. 

 A Rádio Frei Caneca
43

 FM é um projeto que foi idealizado pelo vereador Liberato 

Costa Júnior, na década de 60. De acordo com Liberato, “a rádio tem que ser voltada para 

cultura, noticiários, figuras proeminentes da sociedade, divulgar o Recife, as ações da 

Prefeitura e os discursos da Câmara” (DEPOIS DE 45 ANOS..., 2005). A primeira Lei sobre 

o assunto é a de número 6.511, publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, em 17 

de novembro de 1960 (PERNAMBUCO, 1960) (ANEXO E). Mais tarde é criada a Lei 

14.644, divulgada em 01 de agosto de 1984 (RECIFE, 1984) (ANEXO F), para dar nova 

redação ao texto da lei anterior e batizar o nome da rádio por Frei Caneca. Oito anos depois 

foi instituída a Lei 15.672, que veio a público em 19 de agosto de 1992 (ANEXO G). Esta lei 

trata da implantação da rádio e divulga como será a sua estrutura. 

 

Art. 1º Para efetiva implantação da Rádio Frei Caneca, instituída pela Lei nº 

6.511/60, modificada pela Lei 14.644/84, órgão da Fundação de Cultura 

Cidade do Recife, ficam criados na estrutura desta, os seguintes cargos de 

provimento em comissão:  

 

a) 01 (um) cargo de Diretor de Comunicação, símbolo "DDR";  

b) 01 (um) cargo de Diretor de Diretoria, símbolo "DDP";  

c) 02 (dois) cargos de Diretor de Divisão, símbolo "DDI";  

d) 02 (dois) cargos de Chefe de Serviço, símbolo "CS";  

e) 02 (dois) cargos de Chefe de Seção, símbolo "CSEC" (RECIFE, 1992).  

 

 Em 2005, o então Prefeito João Paulo de Lima assinou o decreto nº 21.067, de 20 

de abril de 2005 (ANEXO H), que autorizou a nomeação de uma comissão para instalar a 

rádio (RECIFE, 2005).  Na época, enfatizou que o intuito da emissora era divulgar a cultura 

de Pernambuco e noticiar informações de interesse da sociedade (DEPOIS..., 2005). Até o 

presente dia, a rádio não saiu do papel, o que se sabe é o seu endereço e frequência. A Rádio 

Frei Caneca será instalada na Avenida Dantas Barreto, nº 498, esquina com a Rua Nova, no 

bairro de Santo Antônio, na frequência 101.5 MHz. Sobre esta realidade avalia Ivan Moraes, 

coordenador de comunicação do Centro Cultural Luiz Freire: 

 

                                                           
43

 A denominação da Rádio Frei Caneca foi inspirada no nome de “Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca foi 

um dos mártires revolucionários da Confederação do Equador – movimento que pregava ideais republicanos e 

liberais, defendendo a independência do país frente ao domínio do Império Português no País na primeira metade 

do século XIX” (JOÃO PAULO NOMEIA COMISSÃO DE INSTALAÇÃO DA RÁDIO FREI CANECA, 

2005).  
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Ouvimos falar da Rádio Frei Caneca há muito tempo. [...], a sociedade civil 

precisa participar das discussões para que a rádio realmente contemple 

nossas necessidades de uma comunicação diferenciada, voltada para os 

interesses do povo – e não das elites (DEPOIS..., 2005). 

 

 No ano de 2007, ainda no Governo de João Paulo, iniciou-se o processo de 

outorga (autorização do Governo Federal). Um ano depois, em de 18 de junho de 2008, o 

Ministro das Comunicações, Hélio Costa, assinou, em Brasília (DF), o processo de solicitação 

de outorga da Rádio Frei Caneca (PROCESSO..., 2008). Em 2009, o processo se depara com 

dois problemas, que foram “a falta de espaço no espectro eletromagnético e  a demora do 

Ministério das Comunicações para autorizar a concessão. [...] Com a chegada de 2010, a 

pendência é outra: a ampliação do alcance do espectro” (FREI CANECA..., 2010). De acordo 

com Dulce Melo, membro da Comissão de Instalação da Rádio Frei Caneca, a demora para 

funcionar se deve ao reduzido alcance do espectro de rádiofrequência. E explica também que  

 

a outorga  foi autorizada  pelo Ministério das Comunicações com algumas  

restrições  no alcance. Assim, se a rádio começasse a funcionar hoje, bairros 

da região oeste e centro oeste do Recife,  como Dois Irmãos, Caxangá, 

Imbiribeira não conseguiriam sintonizar a faixa” (FREI CANECA..., 2010). 

  

 Depois de conhecer um pouco da história da Rádio Frei Caneca e dos seus 

propósitos como emissora pública educativa, é natural enxergá-la como uma alternativa 

possível – quase real – de vivenciar a Comunicação Pública. Apesar de poucos recifenses 

saberem da sua existência, sem dúvida, será um espaço de diálogo entre os atores da cidade 

do Recife. Somente pessoas e entidades que lutam em prol do direito à comunicação em 

Pernambuco conhecem esta rádio. Este espaço público possibilitará que a educação, a cultura 

popular e o acesso à informação de interesse público encontrem vez e voz.  

 No quesito rádio, a Prefeitura do Recife, hoje, depende das rádios comerciais e 

comunitárias para transmitir as informações que precisam chegar ao cidadão. Como visto, as 

disponibilidades nas suas programações são escassas e o seu maior propósito é gerar lucro. 

Por isso, muitas vezes, para a entidade pública ter o espaço necessário para campanhas de 

saúde – por exemplo – precisa pagar numerários elevados. No entanto, a maioria das 

administrações municipais do Brasil não dispõe de muitos recursos.   

 Para garantir que o cidadão tenha acesso à informação pública e dialogue com os 

órgãos governamentais, algumas iniciativas podem ser sugeridas. Primeiro, incentivar a 

criação de rádios públicas nos municípios, desde que criadas e geridas pela sociedade. 

Segundo, instituir leis federais que garantam – diariamente às Prefeituras – espaços gratuitos 
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nas rádios comerciais do município para fins de participação social.  Terceiro, que as 

Prefeituras desenvolvam a sua política de comunicação independente do governo, procurando 

instruir a diferença entre marketing político e comunicação pública. Quarto, a comunicação 

deve ser incorporada à gestão pública como meio facilitador da democracia e da transparência 

entre governo e cidadão. Quinto, garantir legalmente o acesso à informação pública e divulgar 

os procedimentos para obtê-lo. 

 Entre as duas Prefeituras estudadas, apenas a do Recife tem uma rádio pública que 

será voltada essencialmente para o interesse comum. Espera-se que, até o final de 2010, a 

narrativa da Rádio Frei Caneca ganhe novos capítulos e alcance, além de muitos bairros, a 

verdadeira comunicação pública galgada na liberdade de expressão, na participação e na 

democracia. Segundo o jornalista Ivan Morais
44

,  

 
a Rádio Frei Caneca, se um dia entrar realmente no ar, terá a oportunidade 

de mostrar às pessoas que existem novas possibilidades dentro do paradigma 

da comunicação. Para isso, porém, é preciso que ela seja de fato pública. 

Que não esteja a serviço da Prefeitura como uma assessoria de imprensa. 

Mas que tenha gestão e sustentabilidade independentes do poder público do 

momento, fazendo com que seus conteúdos sejam também livres e em sua 

maior parte produzidos através de parcerias com produtores independentes e 

organizações da sociedade civil
45

. (MORAIS, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44

 Jornalista formado pela Unicap em 1998, integrante do Centro de Cultura Luiz Freire, onde co-edita o blog 

Ombuds PE (www.ombudspe.org.br), conselheiro do Movimento Nacional de Direitos Humanos, apresentador e 

editor do programa Pé na Rua, escritor de Kanimambo, um ano em Moçambique (relatos de viagem, 2007), 

Problema de Coluna (crônicas, 2003) e Quasamar (poemas, 2000), editor do blog Bodega (www.bodega.blog.br) 

fez e faz parte de várias articulações e redes que lutam pelo direito à comunicação no Brasil. 
45

 Este depoimento foi escrito exclusivamente para esta pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a elaboração deste estudo, observamos que as Prefeituras do Recife e de 

Caruaru destinam grande parte dos seus esforços de comunicação para atender as estratégias 

de marketing político. Nestas entidades, a Ação de Comunicar não está associada à prática de 

garantir ao cidadão o acesso às informações de interesse público tão pouco promover espaços 

de diálogo. Isto favorece a permanência de uma sociedade desinformada, alheia aos assuntos 

de interesse público e desacreditada na possibilidade de dialogar com as Prefeituras, tanto que 

as rádios servem de ponte entre esses atores sociais. Conclui-se, portanto, que esperar pelo 

acesso à informação nas administrações municipais não é uma postura sem custos e os 

escassos espaços de diálogo existentes não são suficientes para manter o cidadão informado.  

Os dados coletados na pesquisa nos levam a concluir que as informações sobre os 

órgãos públicos e seus projetos não estão disponíveis para a população como se deseja, nem 

mesmo são ouvidas com frequência nos poucos programas e matérias sonoras, desenvolvidos 

pelas Prefeituras para serem veiculadas no rádio. As administrações municipais restringem 

informações públicas à sociedade. Isto dificulta o exercício da cidadania, uma vez que o 

cidadão não tem elementos para avaliar as propostas da entidade, tão pouco entende qual é o 

seu papel no contexto no qual vive. Um órgão público como uma prefeitura tem vários 

projetos e serviços nas áreas de saúde, educação, moradia e segurança, que a maioria dos 

munícipes desconhece. Somente estas pastas já seriam suficientes para sugerir pautas que 

permitiriam aos habitantes acompanharem o trabalho dos gestores, conhecerem os serviços e 

saberem quem são os responsáveis com os seus devidos contatos (telefone, endereço, site e e-

mail).  

Nas entrevistas realizadas com os gestores de comunicação das Prefeituras, 

notamos que eles desconhecem os assuntos Comunicação Pública (CP) e Comunicação de 

Interesse Público (CIP). Isto também explica porque, nas administrações de Recife e Caruaru, 

a Secretaria de Comunicação está estruturada para desenvolver um trabalho de Assessoria de 

Imprensa e não de Comunicação Pública. Dessa forma, fica evidente que a comunicação faz 

parte do governar como um fim em si mesmo e não como meio facilitador da participação e 

do exercício da cidadania. Outros fatores endossam este contexto, que são: a população 

desconhece que tem direito à informação e ao diálogo sobre os assuntos de interesse público, 

por isso a maioria não cobra; a inexistência de lei que obrigue as prefeituras a adotarem os 

princípios da comunicação com finalidade pública; e, por fim, a negligência dos gestores em 

cumprir o seu trabalho comunicando sempre os planos, projetos, custos, ou seja, o que é de 
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direito o povo saber e participar. Hoje, parte dos prefeitos assume a Função Comunicar como 

um trampolim político em benefício dos seus interesses pessoais e do seu marketing político.  

Tal assertiva comprova-se quando observamos que, nas prefeituras estudadas, a 

Accountability Democrática e a Comunicação só aparecem para divulgar resultados 

alcançados, que venham a promover o gestor público. Quando é sabido que a transparência 

requer comunicar informações públicas sobre o processo, desempenho, fracassos, custos e os 

resultados de todas as ações desenvolvidas pelo prefeito. Vindo esta conduta a ser adotada, 

permitirá que o cidadão participe dos assuntos da sua cidade. Uma vez informado, terá 

condições de questionar sobre os projetos e propor novas ideias. Porém, a realidade configura-

se um grande hiato entre Prefeitura e munícipe.  

A nossa dissertação atesta ainda a inexistência de políticas públicas de 

comunicação nas prefeituras investigadas. Esta constatação demonstra que as gestões – ao 

longo do tempo – vêm repetindo o arquétipo da „comunicação a serviço do marketing 

político‟. Portanto, quando as prefeituras tiverem suas políticas de comunicação, os gestores 

terão a tarefa de: entender a comunicação como um direito humano; democratizar o bem 

público Comunicação; facilitar ao cidadão o acesso às informações de interesse de todos; 

manter o munícipe informado sobre as ações e projetos da entidade; e instruir a população 

como utilizar os serviços públicos.      

A situação leva-nos a concluir que a prática de comunicação exercida, pelas 

prefeituras, está direcionada para o plano de carreira política dos seus gestores e não para o 

desenvolvimento da sociedade. A elaboração de políticas de comunicação permitirá que toda 

e qualquer prática comunicacional esteja alinhada com os objetivos e as funções da entidade 

pública e não com os interesses pessoais do governante. É importante destacar que políticas 

garantem aos cidadãos direitos sociais e instrumentos de participação e controle das 

ações/projetos da administração municipal e das secretarias. Dessa forma, a criação de 

políticas de comunicação permitirá maior transparência e também a fiscalização das 

atividades dos gestores públicos. 

A pesquisa comprovou também que as Prefeituras do Recife e de Caruaru se 

esforçam prioritariamente para se comunicar com o cidadão através do rádio, por acreditar 

que este veículo alcança um número significativo de pessoas. Mas, fazer a notícia chegar ao 

ouvinte é um grande desafio enfrentado diariamente pelas Secretarias e Diretorias de 

Comunicação. Primeiro porque boa parte das prefeituras não tem recurso de comunicação 

para comprar espaço nas emissoras e, segundo, as rádios rejeitam parte das sugestões de 

pautas por não predominar assuntos de interesse público. Títulos de notícias, tipo “Prefeito 
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inaugura obras do PAC”, “João da Costa entrega ruas calçadas”, são entendidos como 

mensagem de autopromoção e as rádios comerciais vetam. 

Com relação ao trabalho de comunicação das administrações municipais 

estudadas, chegamos à conclusão que ambas se esforçam bastante para aliar as pautas mais 

relevantes à imagem do governante. É praticamente uma regra das Secretarias de 

Comunicação. A partir dos materiais analisados constatamos que a Prefeitura de Caruaru 

direciona fortemente a comunicação para exaltar – com expressivo exagero – a personalidade 

„o prefeito eficiente e eficaz‟. Já o Recife, desenvolve as estratégias de marketing político de 

maneira sutil, porém não menos reveladora, direcionando-as para fortalecer a imagem do 

„gestor de sucesso‟. 

A partir de todo material analisado, também concluímos que grande parte das 

notícias/programas não instrui o cidadão a utilizar melhor os serviços públicos. O que 

predomina é o repasse da notícia seguindo a cultura jornalística (factual), sem se preocupar 

em abastecer o cidadão com mais informações que deem a ele condições de entender como o 

órgão público funciona para, então, questionar e discutir o trabalho da Prefeitura e das 

Secretarias. Outra falta significativa nas pautas e programas é a não divulgação de um 

telefone e o endereço dos órgãos competentes para o cidadão entrar em contato, caso seja 

necessário. 

Isto posto, esperamos que esta pesquisa contribua para a discussão e a elaboração 

das Políticas Públicas de Comunicação no Brasil procurando incluir o cidadão no processo de 

sua construção, nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal. Acreditamos também que os 

indicadores desenvolvidos, a partir das análises conceituais sobre Comunicação Pública, 

Comunicação de Interesse Público e Marketing Político, irão ajudar a entender a real intenção 

dos esforços e das ações de comunicação das prefeituras. Ou seja, o trabalho poderá ser mais 

um instrumento de avaliação para que os atores sociais controlem a atividade de comunicação 

das administrações públicas. 

Vislumbrando possíveis alternativas, acreditamos que os municípios precisam de 

um veículo público de comunicação, desde que seja pensado, desenvolvido e coordenado com 

a participação da sociedade e, principalmente, direcionado a atender os interesses comuns. 

Pois a situação atual coloca o cidadão no meio de uma crise – percebida por poucos – onde de 

um lado estão os governantes municipais utilizando a comunicação a serviço do seu 

marketing político e do outro as rádios comerciais que preocupadas em se manterem no 

mercado dedicam-se mais às questões comerciais do que ao interesse público. Visando mudar 

esta perspectiva, sugerimos que o Governo Federal encampe e dissemine o entendimento da 



140 

 

comunicação como instrumento de diálogo e participação entre o Estado, Governo e 

Sociedade dirigida ao desenvolvimento da sociedade. 

A partir das constatações, concluímos ser necessário estabelecer uma agenda de 

pesquisa que estenda a análise da utilização da comunicação pelas prefeituras às demais 

administrações municipais, fora de Pernambuco, para verificar se os resultados obtidos nesta 

pesquisa se repetem em outros estados. Sugerimos ainda que as Prefeituras discutam o tema 

Comunicação Pública – nos âmbitos interno e externo já que é um assunto desconhecido pela 

maioria – destacando o seu papel para a democracia e a cidadania. Caso o governo adote esta 

medida, poderá resultar numa publicação que instrua o cidadão a conhecer as leis que 

asseguram o direito de ter acesso às informações de interesse público e quais são os espaços 

de diálogo existentes no município. 

Diante das conclusões e sugestões aqui postas, esperamos que num tempo curto o 

cidadão deixe de ser espectador da informação e passe a ser ator da comunicação. Assim, 

desejamos que o conhecimento sobre Comunicação Pública conquiste espaço na agenda 

governamental, nos movimentos sociais e também motive pessoas a entenderem o papel da 

comunicação sob outras perspectivas. E para exemplificar a necessidade de discussão, segue o 

depoimento do estudante de jornalismo Willyberg Braga Nascimento
46

: 

 

Eu via Comunicação Pública – assim como a maioria da população – como 

apenas tratar da imagem da gestão, do governo. O importante nessa visão é a 

popularidade, „custe o que custar‟, dos líderes e governantes com alto 

investimento em formas que proporcionem isso.  

A partir do estudo específico acerca da comunicação, que é pública, e deve 

assim ser, observei a importância da mesma para a construção de uma 

cidade, um Estado e um país mais justo, nos quais o seu povo possa estar 

informado para participar. Isso é a verdadeira democracia, da administração 

pública/ das decisões/ dos programas oferecidos/ cursos/ votações no poder 

legislativo, entre outras formas de participação popular (NASCIMENTO, 

2010).  
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Apêndice A - Evolução da Política de Comunicação no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto de 

comunicação 

integrado à 

administração 

do governo 

militar 

autoritário. 

Objetivo de 

legitimar o 

discurso ideológico 

e um projeto de 

desenvolvimento 

econômicosocial. 

 

Década de 70 

Governo 
Militar 

Governo 

Sarney 1985 
1990 

Redemocratização. 

A tarefa de 

comunicação é 

exclusiva da 

política. 

Convencer, 

visando impactar a 

opinião pública e a 

busca de 

resultados 

imediatos. 

Constituição 

Federal 1988 

Governo FHC 

1995 - 2002 

Art. 220 – 224 

“Garante a 

manifestação do 

pensamento, 

liberdade de 

expressão, a 

criação, a 

expressão e a 

informação, sob 

qualquer forma 

[...]” 

Quais são as 

políticas de 

comunicação a 

serem seguidas 

pelo Estado? 

Dizia que a 

Comunicação 

Pública era um 

tema indissociável 

da democracia. 

Possibilita relação 

mais aberta do 

governo com a 

população. 
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Governo Lula 

em 2009 

Governo Lula 

em 2003  

Propostas para uma Política 

Nacional de Comunicação. O 

Ministro de Estado, Luiz 

Gushiken, palestra sobre 

Política Nacional de 

Comunicação. 

Vai permitir que a 

sociedade discuta o 

tema e pense 

sobre ele na 

perspectiva de um 

direito humano. 

 

Governo Federal realiza a 1ª 

Conferência Nacional de 

Comunicação. 

Primeira vez que um governo 

realiza uma conferência sobre 

o assunto. 

Dificuldade para 

elaborar conceitos 

sobre o que poderia ser 

uma política de 

comunicação para o 

Estado Brasileiro. 

Portaria Nº 185, de 

20/04/ 2009. Constitui a 

Comissão Organizadora 

da 1ª Conferência de 

Comunicação - Confecom 

Decreto de 

16/04/2009 Convoca a 

1ª Conferência de 

Comunicação - Confecom 

e dá outras providências. 

 

Realização da 1ª 

Conferência Nacional de 

Comunicação 

(CONFECOM) nos dias 14 

a 17 de dezembro de 2009. 
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ANEXO A – Sugestão de Pauta “Poluição Sonora em Caruaru”. 

 

 

 

 

 

 

Setembro/2009 

 

Sugestão de Pauta: 

Poluição Sonora em Caruaru 

 

Entrou em vigor nesta terça-feira (1º/09), a determinação do Ministério Público de 

Pernambuco (MPPE) para evitar a poluição sonora em Caruaru. O barulho provocado por 

sons de automóveis, estabelecimentos comerciais e religiosos, residências e carroças de 

CD prevê punições para quem desrespeitar o sossego público. As penas vão de 

advertência à interdição de estabelecimentos e multas de, no mínimo, R$ 2 mil. 

Para coordenar esse trabalho, a prefeitura criou um comitê composto por 

representantes das Secretarias de Infraestrutura e Políticas Ambientais e do 

Departamento de Vigilância Sanitária. Entre outras atribuições, cabe ao comitê analisar 

os casos e determinar o valor da multa a ser aplicado nas infrações constatadas pela 

Vigilância Sanitária de Caruaru, responsável pela fiscalização.  

“Nosso trabalho será fiscalizar e notificar o infrator. Depois passaremos essas 

informações aos policiais civis e militares para que eles possam apreender o equipamento 

de som, que deve ser recolhido imediatamente”, explica o coordenador da Vigilância 

Sanitária de Caruaru, Wellington Almeida. 

As queixas contra a poluição sonora devem ser feitas, de segunda a sexta-feira, 

sempre das 7h às 18h através do telefone da Vigilância Sanitária: 3701-1400, onde um 

funcionário vai anotar a ocorrência e encaminhar a fiscalização ao local indicado. Caso o 

problema não ocorra entre esses dias ou fora deste horário, as pessoas que se sentirem 

incomodadas devem ligar para o 190 da Polícia Militar (PM). 

 

Sugestão de entrevista: 

Wellington Almeida (coordenador da Vigilância Sanitária de Caruaru) 

Outras informações para a imprensa: 

Conceição Ricarte: 9104.4018 // 3701.1156 – r. 204 

 

 



151 

 

ANEXO B – Nota resposta a Rádio Liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá, Redação, 

  

segue sugestão de nota sobre este paciente que está no Hospital Manoel Afonso. 

Mando a foto dele em anexo para melhor identificação. 

Caso precise da foto com melhor resolução em CD, favor entrar em contato. 

 

Atenciosamente, 

Conceição Ricarte 

 

  

19/01/2010 

Sugestão de nota:  

Hospital tenta localizar família de paciente 

 Encontra-se no Hospital Municipal Manoel Afonso, o paciente José Pereira de Lima, de 49 

anos. 

Ele foi admitido na unidade de saúde no dia 12 de janeiro, advindo do Hospital 

Regional do Agreste, onde passou cerca de dois meses internado. 

Atualmente, ele não está interno na unidade, aguarda apenas a localização dos 

familiares para liberação. Os dados como nome e idade foram informados pelo paciente, 

no entanto o mesmo mostra-se um pouco desorientado e não prestou informações 

precisas sobre a sua origem. 

Outras informações através do telefone do Hospital Manoel Afonso: 3724.6919  

Identificação do paciente: 

Nome: José Pereira de Lima 

Data de Nascimento: 16.03.1960 
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Conceição Ricarte 

DRT: 3802/PE 

Assessoria de Imprensa 

Prefeitura Municipal de Caruaru 

(81) 8648.3500// (81) 9104.4018 

(81) 3721.5424// 3701.1156 r. 204 
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ANEXO C - Imagem da página principal da Prefeitura de Abreu e Lima, acessado em 

27/04/2009. 

 

 

Fonte: http://www.abreuelima.gov.pe.br 
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ANEXO D – Marcas das Prefeituras do Recife e de Caruaru, ano 2010. 

 

 

 

 

 

 

Marca utilizada na gestão do Prefeito José Queiroz para enviar sugestão de pauta. 

Fonte: Secretaria de comunicação de Caruaru, 2010. 

 

 

 

Marca oficial da gestão do Prefeito José Queiroz. 

Fonte: Secretaria de comunicação de Caruaru, 2010. 

 

 

 

 

 

Marca oficial da gestão do Prefeito João da Costa. 

Fonte: Página Prefeitura do Recife, 2010. 
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ANEXO E – Rádio Frei Caneca LEI 6.511, publicada no Diário Oficial do Estado de 

Pernambuco, em 17 de novembro de 1960. 
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ANEXO F – Rádio Frei Caneca, Lei 14.644, publicada no Diário Oficial do Município do 

Recife, em 01 de agosto de 1984. 
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ANEXO G – Rádio Frei Caneca, Lei 15.672, publicada no Diário Oficial do Município 

do Recife, em 19 de agosto de 1992. 
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ANEXO H – Decreto nº 21.067, publicado no Diário Oficial da Prefeitura do Recife, em 

20 de Abril de 2005. 

 

DIÁRIO OFICIAL DA PREFEITURA DO RECIFE 

21/Abr/2005  ::    Edição 44   ::  

 

Cadernos do Poder Executivo  

Poder Executivo 

   Prefeito: João Paulo Lima e Silva       

 

Decretos 

 

DECRETO Nº 21.067 DE 20 DE ABRIL DE 2005. 

EMENTA: Cria Comissão de Instalação da Rádio Frei Caneca no Município do Recife. 

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições legais constantes no art. 54, IV, da Lei Orgânica do 

Município do Recife LOMR, e ainda, o contido na Lei no 6.511, de 8 de novembro de 1960, alterada 

pela Lei no 14.644, de 31 de julho de 1984 e também o teor do art. 174 da LOMR, e, 

 

CONSIDERANDO que faz quase cinco décadas que o Município vem tomando atitudes legislativas e 

regulamentares com vistas a operar uma emissora de rádio na municipalidade; 

 

CONSIDERANDO que a instalação de uma emissora pública de rádio foi uma das reivindicações 

formuladas pela classe cultural na última Conferência Municipal de Cultura; 

 

CONSIDERANDO a necessidade da democratização dos meios de comunicação; 

 

CONSIDERANDO que uma emissora operada pelo Município é de fundamental importância para a 

divulgação da cultura local, da educação, de notícias e informações de interesse da comunidade; 

 

CONSIDERANDO ainda que outras comissões e estudos levados a efeitos não resultaram na efetiva 

concretização da emissora, 

 

DECRETA: 
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Art. 1º Fica criada a Comissão de Instalação da Rádio Frei Caneca para, no prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, apresentar relatório conclusivo e propositivo sobre a implantação da emissora no 

Município do Recife, na forma da legislação vigente. 

 

Art. 2º A Comissão de que trata o caput não será remunerada e é composta pelos seguintes 

membros: 

 

I - FRED RODRIGUES MONTENEGRO, matrícula 44.091-6, Músico, Conselho Municipal de Cultura; 

II - RENATO BRAGA LINS, matrícula 44.103-2; jornalista, Conselho Municipal de Cultura; 

III - ROGER DE RENOR, RG 2.898.352 SSP/PE; Produtor cultural; 

IV - MÚCIO JOSÉ FERNANDES CALLOU, matrícula 43.832-1, servidor da Secretaria de Cultura;  

V - MAURÍCIO JOSÉ CAVALCANTI, matrícula 3.530-8, servidor da Secretaria de Cultura; 

VI - RUTH HELENA GUIMARÃES VIEIRA, matrícula no 68.022-8, RG 7.751.054, SSP-PE, da Secretaria de 

Comunicação Social; 

VII - DULCE SANTOS MELO, RG 076.278.103-7, MEX, Vice-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

em Rádio e TV de Pernambuco; 

VIII - OSNALDO MORAES SILVA, RG 2.277.006 SSP/PE, Diretor do Sindicato dos Jornalistas do Estado 

de Pernambuco; 

IX - LIBERATO COSTA JR., RG 45723 SSP-PE, Vereador da Cidade do Recife. 

 

Art. 3º São atribuições da Comissão de Instalação da Rádio Frei Caneca: 

 

I - levantar e estudar a legislação municipal que possibilita a instalação da emissora; 

II - levantar junto aos órgãos federais a legislação aplicável e quais as providências necessárias para a 

concessão do serviço de radiodifusão sonora; 

III - definir tipo de freqüência a ser utilizada e demais aspectos referentes à instalação de emissora de 

Rádio do Município do Recife; 

IV - formular os estudos de viabilidade técnica necessários à instalação e funcionamento da 

emissora; 

V - formular proposta de conteúdo e programação da emissora determinando seus fins; e, 

VI - levantar custos e demais providências necessárias para a plena implantação da Rádio Frei 

Caneca. 

 

Art. 4º A comissão criada por este Decreto poderá solicitar aos órgãos de assessoramento jurídico e 

técnico do Município consultas, dados e toda ajuda necessária ao alcance da sua finalidade. 
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Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Recife, 20 de abril de 2005. 

 

João Paulo Lima e Silva 

Prefeito 

 

João Roberto do Nascimento Peixe 

Secretário De Cultura 

 

Maria Luiza Alessio 

Secretária De Educação 

 

Lygia Maria Veras Falcão 

Secretária De Comunicação Social 

 

Bruno Ariosto Luna de Holanda 

Secretário De Assuntos Jurídicos 

 

DECRETO Nº 21.068 DE 20 DE ABRIL DE 2005 

EMENTA: Abre Crédito Suplementar 

O PREFEITO DA CIDADE DO RECIFE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do artigo 54 da 

Lei Orgânica Municipal, de 04 de abril de 1990, e tendo em vista o que dispõem o artigo 9º, o artigo 

12 e o inciso II do artigo 15 da Lei nº 17.055, de 15 de dezembro de 2004, 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES o crédito suplementar de 

R$ 191.000,00 (cento e noventa e um mil reais), destinado ao reforço de dotação orçamentária e à 

inclusão de elemento em grupo de despesa conforme discriminação a seguir: 

 

RECURSOS DO TESOURO - EM R$ 1,00  

 

2100 - SECRETARIA DE TURISMO E ESPORTES 

2101 - Secretaria de Turismo e Esportes - Administração Direta 

2101.04.122.2.138.2.025 - Apoio Administrativo às Ações da Secretaria de Turismo e Esportes 
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3.3.90.39-FT 01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 27.000 

2101.23.695.1.213.2.193 - Promoção do Desenvolvimento do Turismo na Cidade do Recife 

3.3.90.39-FT 01 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 124.000 

4.4.90.52-FT 01 - Equipamentos e Material Permanente 40.000 

TOTAL 191.000 

======= 

Art. 2º Os recursos a serem utilizados, para atendimento ao que determina o artigo anterior, no valor 

de R$ 191.000,00 (cento e noventa e um mil reais), são provenientes de superávit financeiro 

demonstrado no Balanço Patrimonial de 2004 , nos termos do art. 43, § 1º, inciso I e § 2º, da Lei 

4.320, de 17 de março de 1964. 

 

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Recife, 20 de Abril de 2005. 

João Paulo Lima e Silva 

Prefeito 

 

Elísio Soares Carvalho Júnior  

Secretário de Finanças 

 

João da Costa Bezerra Filho  

Secretário de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente 

 

Bruno Ariosto Luna de Holanda  

Secretário de Assuntos Jurídicos 

 

 

 


