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Resumo 

 

Este artigo tem como objetivo analisar dois jornais impressos de Mogi das Cruzes, SP: 

‘O Diário’ e ‘Mogi News’, visando observar quais os critérios de noticiabilidade eles 

utilizam, contribuindo assim para o desenvolvimento local e regional. Por meio de uma 

análise de conteúdo realizada entre os dias 4 e 7 de julho desse ano, observa-se que 

muitos jornais optam por utilizar materiais prontos vindos de agências de notícias e 

assessorias de imprensa, causando um afastamento do leitor, já que não trazem a visão 

de um repórter do veículo, mas sim de interesses comerciais.  

 

Palavras-chave: noticiabilidade; jornalismo impresso; Mogi das Cruzes; 

desenvolvimento local.  

 
 

Introdução 

 

Com redações enxutas, muitos jornais preferem utilizar materiais prontos, 

enviados por assessorias de imprensa ou agências de notícias, facilitando a vida do 

editor durante o fechamento do periódico. Os jornalistas de redações locais, por 

exemplo, estão acostumados e acomodados a apurarem a pauta de dentro da própria 

redação. Podemos chamá-los de ‘jornalistas de ar condicionado’. O fato é que essa 

rotina pode sim facilitar, mas ocorre, mesmo que a longo prazo, um afastamento da 

realidade local e do leitor, deixando de lado sua contribuição para o desenvolvimento 

local. 

Para este estudo, foi definido analisar os jornais impressos diários ‘O Diário’ e 

‘Mogi News’, pertencentes ao município de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. 

Com 429.321 habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
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(IBGE), é uma das principais cidades da região do Alto Tietê, onde se localiza o 

Cinturão Verde de São Paulo, abrigando mananciais, cabeceiras, afluentes e responsável 

pela maior parte da produção hortifrutigranjeira do Estado. 

O jornal ‘O Diário’, foi fundado na cidade em 13 de dezembro de 1957, por 

Tirreno Da San Biagio. O impresso custa R$ 1,90, contempla com um portal online e 

com assinaturas de leitores. Já o ‘Mogi News’, fundado em 1975, por Paschoal Thomeu, 

também conta com um portal online e com assinaturas de leitores, custando a unidade, 

R$ 2. Ambos os jornais são divididos por cadernos, com editorias de cidades, polícia, 

variedades, cultura e social, com foco na cidade de Mogi das Cruzes, mas trazem 

conteúdos relacionados a outras cidades do Alto Tietê, já que os periódicos também são 

os mais conhecidos na região e breve conteúdo nacional. Ambos são veiculados de 

terça- feira a domingo. 

A definição dos veículos se deu pelo fato do tempo em que estão na cidade e na 

curiosidade em entender quais os critérios de noticiabilidade ambos costumam abordar 

em suas reportagens, entendendo assim, de que maneira um veículo pode influenciar 

também o desenvolvimento local, uma vez que mostre os problemas da cidade, a 

realidade da região, a valorização da cultura entre outros assuntos, o que causa uma 

maior proximidade com o leitor, por meio de suas pautas, ao invés de afastamento. 

    

Promoção do desenvolvimento local   

 

Promover o desenvolvimento local é um desafio muito além de apenas se pensar 

na economia e política de uma cidade. De acordo com  a CARE Brasil, entidade atuante 

no combate à pobreza por meio do desenvolvimento local, o conceito significa 

“implementar ações em territórios ou microregiões que permitam a ativa participação do 

cidadão”, ou seja, colocar a sociedade a frente dos assuntos que a interessam. Esse 

conceito de desenvolvimento local, segundo a CARE Brasil, leva na prática, cinco 

etapas: a inclusão social, o fortalecimento e a diversificação da economia local, a 

inovação na gestão pública, a proteção ambiental e o uso racional de recursos naturais e 

a mobilização social. Mas, como podemos fazer com que o jornalismo seja um fator 

para o desenvolvimento local? De acordo com Mota, Callou e Angelo (2011), “é 

possível conceber o jornalismo como instrumento de desenvolvimento local a partir do 

momento em que os veículos de comunicação incorporem ao seu noticiário temas de 

interesse desse tipo de desenvolvimento”. 
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Os periódicos locais, querendo ou não, ganham mais força nas regiões onde 

atuam pelo fato da valorização e do interesse do público, já que é retratado a realidade 

local, fazendo com que os leitores prefiram o seu conteúdo do que os da grande mídia. 

Peruzzo (2003), diz que o interesse pelo local se dá “pela percepção de que as pessoas 

também se interessam pelo que está mais próximo ou pelo que mais diretamente afeta as 

suas vidas e não apenas pelos grandes temas da política, da economia e assim por 

diante”. Então, do que adianta os jornais locais publicarem notícias prontas, compradas 

de agências de notícias ou enviadas por assessorias de imprensa, trazendo opiniões e 

temas macros para um local micro, onde na verdade o público quer ver sua realidade e o 

que o afeta diretamente? 

Peruzzo (2003) diz ainda que “a mídia local tende a reproduzir a lógica dos 

grandes meios de comunicação, principalmente no que se refere ao sistema de gestão e 

aos interesses em jogo”, ou seja, ela não tem sua própria característica, mas sim vai 

seguindo o que já é imposto pela grande mídia. A autora explica que os jornais de 

âmbito nacional escolhem suas notícias pensando no número de pessoas que se 

interessam pelo assunto, mas se trazermos essa reflexão para os jornais locais podemos 

observar que muitas das informações são escolhidas por interesses políticos e 

econômicos, já que os veículos passam a ser mais comerciais do que informativos, 

vendendo páginas para anúncios, visando colaborar com o proprietário do jornal ou de 

grandes empresas na cidade. A questão é: o jornal é feito para o leitor que quer saber os 

problemas reais da cidade onde vive ou para agradar empresários e políticos? 

Cremilda Medina, em seu livro “Notícia: um produto à venda”, cita Marco 

Ordoñez, que explica sobre a tecnologia dos grandes centros em relação à propagação 

da notícia, “o problema da comunicação não é de meios técnicos, estes existem e com 

fartura. O problema verdadeiro radica em quem os manipula, sob que sistema estão 

operando, quais são os conteúdos das mesnagens que emitem, quais são seus objetivos e 

seus propósitos”. Se refletirmos essas questões em relação aos jornais impressos locais, 

podemos perceber que há um grande distanciamento para com o público, já que a visão 

que precisa ser transparecida fica escondida atrás de editores e interesses. 

Juan Verga citado por Cremilda Medina (1978, p. 50) 

 

(...) nos países desenvolvidos não há diferenças entre as cidades 

e os povoados quanto ao conhecimento de notícias, enquanto 

nos países em desenvolvimento onde a economia e as 
comunicações, se diz, estão menos desenvolvidas, há uma 

diferença considerável. 
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Um fator para a exclusão e o afastamento do interesse público é a globalização. 

Um mundo globalizado, no qual as notícias estão na palma das mãos em fração de 

segundos. Por isso, há essa troca: ao invés determinado veículo enviar um repórter para 

cobrir um caso, utilizar o que já existe. Pode não ser errado, mas se pensar que uma 

cidade como Mogi das Cruzes e toda a região do Alto Tietê sendo informada pela 

mesma fonte, pelo mesmo repórter, não agrega valores que possam ser usados para o 

desenvolvimento local, já que esse repórter, em alguns casos, não vive na cidade ou até 

mesmo no Estado de São Paulo. 

Diante disso, é importante repensar a forma que os jornalistas produzem as 

notícias. É dever não pensar só em factuais, mas também, “se concentrar em assuntos 

que tratam sobre os processos de desenvolvimento em longo prazo”, como diz Mota e 

Callou (2011). 

 

A Importância do Critério de Noticiabilidade e as teorias para o Jornalismo 

regional 

 

O desenvolvimento local está diretamente ligado com a premissa do jornalismo 

em relação ao seu papel social. Mas, vai do profissional colocar em pauta os assuntos de 

interesse público e mostrar a realidade, valorizando a cultura local. Podemos analisar o 

caso com a Teoria do Newsmaking para justificar as escolhas das notícias e como 

podem interferir no desenvolvimento local. Ainda, os critérios de noticiabilidade são 

outro fator para a escolha das notícias que vão estampar as páginas do periódico, no 

qual podem, muitas vezes, interfere, trocando o que realmente é de interesse público 

para o interesse comercial, político e econômico. 

O jornalismo de desenvolvimento é definido como o 
desdobramento dos meios de comunicação durante certo 

período em uma área específica a fim de agilizar ou melhorar a 

execução de um projeto em particular e seu propósito de 
informar a motivar as pessoas para a área que afeta o projeto. 

Além disso, muitos autores acham que o jornalismo de 

desenvolvimento é também um instrumento que permite 
alcançar objetivos políticos específicos, como a modernização 

ou a edificação de uma nação. No entanto o jornalismo de 

desenvolvimento não se converte de modo algum em porta-voz 

do governo, uma vez que não exclui a possibilidade de uma 
perspectiva investigadora e crítica (KUNCZIK, 2002, p. 133).    
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O processo de produção de notícias, o ‘fazer notícia’, ou como podemos definir 

a Teoria do Newsmaking, de acordo com Mauro Wolf (1999), “articula- se, 

principalmente, dentro de dois limites: a cultura profissional dos jornalistas e a 

organização do trabalho e dos processos produtivos”. Segundo Pena (2008), “a 

perspectiva da teoria do newsmaking é construtivista e rejeita claramente a teoria do 

espelho”, e que “na verdade, o método construtivista apenas enfatiza o caráter 

convencional das notícias, admitindo que elas informam e têm referência na realidade”. 

Apesar disso, Pena explica que mesmo com essa referência na realidade, as notícias 

ajudam a construí-la. Aliada à Teoria do Newsmaking, os critérios de noticiabilidade 

fazem parte desse processo. 

A noticiabilidade é negociada por repórteres, editores, diretores 

e outros atores do processo produtivo na redação. Sua aplicação 
baseia-se nos valores- notícia, que são os tais critérios e 

operações usados paa definir quais acontecimentos são 

significativos e interessantes para serem transformados em 

notícia. Por exemplo: a importância do envolvido é um valor- 
notícia. Quanto mais famoso for o personagem do fato, mais 

chance este tem de virar notícia. (PENA, 2008, p. 130, 131) 

 

Pesquisadores afirmam que o processo de produção da notícia é “planejado 

como uma rotina industrial”. Tuchman, citada por Pena (2008), explica que mesmo que 

o jornalista tenha um papel ativo na sociedade, “não há autonomia incondicional em sua 

prática profissional, mas sim a submissão a um planejamento produtivo”. A Teoria do 

Newsmaking é importante para entender o porque muitos jornais trazem notícias que 

seriam de grande interesse ao público de forma superficial, não tendo um espaço 

adequado e nem visibilidade. De acordo com Pena (2008), “as empresas jornalísticas 

precisam colocar ordem no tempo e no espaço. Para isso, estabelecem determinadas 

práticas unificadas na produção de notícias”, e são dessas práticas que a Teoria do 

Newsmaking vai utilizar, aliada com os critérios de noticiabilidade. 

 

Definida a noticiabilidade como o conjunto de elementos 

através dos quais o órgão informativo controla e fere a 

quantidade e o tipo de acontecimentos, entre os quais há que 
selecionar as notícias, podemos definir os valores/notícia (news 

values) como uma componente da noticiabilidade. Esses valores 

constituem a resposta à pergunta seguinte: quais os 
acontecimentos que são considerados suficientemente 

interessantes, significativos e relevantes para serem 

transformados em notícias? (WOLF, 1999, p. 195) 
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Os valores-notícia existem para escolher o que vai estampar as páginas dos 

jornais no dia seguinte. Pena (2008), diz que eles “são usados para sistematizar o 

trabalho na redação”, e ainda, diz que são o “chamado senso comum das redações”. É 

fato que qualquer repórter saiba o que é ou não notícia, mesmo sem saber ao certo o teor 

do fato. Já Tuchman, citada por Pena, explica que “a notícia é elaborada de acordo com 

a lógica estabelecida pelo formato, e há sempre uma recontextualização de seu foco 

durante a edição”. O quadro a seguir mostra as tipificações de matérias por Gaye 

Tuchman, extraído do livro Teorias do Jornalismo, de Felipe Pena (2008). 

 

Figura 1: Quadro de tipificações de matérias por Gaye Tuchman 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 
 

Pena (2008) comenta que essas tipificações “apenas ajudam os profissionais a 

enfrentar suas tarefas diárias”. O autor ainda diz que mesmo essas tipificações são 

“frágeis e imprecisas”, mas de extrema importância para o jornalista durante o processo 

de produção da notícia. 

 

Para finalizar, apenas um alerta. O paradigma da construção 

social da realidade, base da teoria do newsmaking , é tributário 
da sociologia do conhecimento. Entretanto, ao compreender a 

realidade humana como socialmente construída, é preciso 

analisar os aspectos que interagem com esse paradigma” 
(PENA, 2008, p. 132) 

 

Algumas características podem construir os valores-notícia. Wolf (1999) 

seleciona algumas delas em seu livro Teorias da Comunicação. São elas: 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

 

- Critérios substantivos: diz respeito ao acontecimento a transformar em notícia; 

- Critérios relativos ao produto: diz respeito ao conjunto dos processos de produção e 

realização; 

- Critérios relativos ao meio de comunicação /ao público: diz respeito à imagem que 

os jornalistas têm acerca dos destinatários; 

- Critérios relativos à concorrência: diz respeito às relações entre os mass mídias 

existentes no mercado. 

  

Ao falar de noticiabilidade e de valor-notícia é importante ressaltar a 

importância de uma reportagem escrita por um jornalista do próprio veículo. Será que as 

notícias vindas de assessorias de imprensa e de agências de notícias têm os requisitos 

necessários para se tornarem notícia, ou apenas promovem uma personalidade/empresa? 

Por isso, esse processo de produção da noticia está diretamente ligado a esses critérios e 

com a proximidade ou afastamento do seu público e cidade. 

 

Análise dos Critérios de Noticiabilidade dos jornais ‘O Diário’ e ‘Mogi News’ 

 

Os objetos de análise desse artigo são dois jornais de grande circulação na região 

de Mogi das Cruzes: ‘O Diário’ e ‘Mogi News’. O estudo foi realizado entre os dias 4 e 

7 de julho, dias úteis no qual os jornais são publicados. 

Nota-se que, basicamente, os dois jornais mantém a mesma linha editorial. Mas, 

será que as notícias divulgadas contribuem, de alguma forma, para o desenvolvimento 

social e local? Quais critérios os jornalistas desses veículos utilizam para transformar 

um fato em notícia? 

No dia 4 de julho (terça-feira), ambos os jornais trouxeram na capa como 

manchete a notícia sobre a finalização da obra em um túnel no centro da cidade de Mogi 

das Cruzes. A obra é esperada pela população com muita expectativa, já que precisam 

atravessar a linha férrea que corta a cidade para continuar o trajeto. Veja a análise 

completa a seguir: 
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Terça-feira (04/07/17) 

O Diário Mogi News 

O jornal tem como manchete “Começa 

abertura da última etapa do novo túnel 

central”, assunto relevante para os 

moradores da cidade de Mogi das Cruzes 

e por quem utiliza o acesso. Ainda na 

capa, notícias sobre emprego, vagas em 

creches e crimes. Outro ponto, são as 

chamadas de notícias de cunho nacional. 

É interessante observar que a maior parte 

das reportagens são de assessorias de 

imprensa de Prefeituras Municipais e de 

agências de notícias. Em relação às 

reportagens de interesse público, pode- se 

notar que em sua maioria, cumpre com o 

objetivo do jornalismo prestador de 

serviços. Matérias como “Ação alerta para 

hepatites virais”, “Frio movimenta lojas 

do Centro”, “Dupla provoca acidente com 

veículo furtado”, são temas que, de uma 

forma geral, interessam a sociedade, já 

que estão diretamente ligados ao cotidiano 

e a atualidade, seja pelas temperaturas 

climáticas ou modo de viver. O problema, 

é o processo de produção dessas notícias, 

por exemplo, as matérias de conteúdo 

policial são curtas e não trazem a versão 

dos fatos de nenhum dos envolvidos, 

apenas, o que já consta no boletim de 

ocorrência. É interessante o fato de o 

jornal ter um serviço de WhatsApp, no 

qual leitores podem enviar sugestões e 

A manchete do jornal traz a informação 

“Escavação de túnel chega ao fim 15 dias 

antes do previsto”, ainda, chamadas sobre 

vagas em creche, hospitais e doenças. São 

poucas as matérias escritas por repórteres 

do jornal, a maior parte das notícias 

publicadas são de assessorias de imprensa. 

O impresso é pequeno, com várias 

propagandas, que chegam a ocupar 

metade da página. As matérias, apesar de 

serem poucas em relação à visão do 

jornal, trazem conteúdo de interesse 

público e são atuais, ouvindo versões de 

uma mesma história. Mas, no geral, é um 

jornal vago. É difícil encontrar o telefone  

do WhatsApp, no qual, assim como o 

outro jornal analisado, fica à disposição 

dos leitores. É importante ressaltar que a 

maior parte das matérias publicadas no dia 

refere-se à alguma personalidade, seja o 

prefeito da cidade, algum vereador ou 

empresário. 
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reclamações para a redação. 

Ao analisar ambos os jornais, é possível perceber como são parecidos em relação ao 

que é publicado. A mesma notícia enviada por uma assessoria de imprensa para um 

deles, estampa a página do outro. No geral, o fato dos jornais terem o foco na cidade de 

Mogi das Cruzes, é de certo que vão publicar os mesmos acontecimentos. A 

semelhança é muito grande em relação às propagandas, que ocupam quase metade de 

uma página, deixando o jornalista sem muito espaço e tendo que cortar a reportagem, 

deixando-a vaga. As matérias são voltadas para o interesse público e atualidade, e tem 

o papel de prestador de serviços, mas ainda assim, ficam no senso comum com 

matérias que referem-se a personalidades. 

 

Quarta-feira (05/07/17) 

O Diário Mogi News 

É interessante perceber logo na capa do 

jornal como é dado importância a 

informações que tenham relação com a 

Prefeitura e Câmara Municipal da cidade. 

A manchete é “Mogi espera arrecadar 

R$50 milhões com Refis”, mas, uma 

chamada no final da capa chama atenção: 

“Falta de água em 22 bairros atinge 

78mil”. Não seria essa, uma notícia mais 

importante, colaborando e visando o 

interesse público e que afeta diretamente 

tantas pessoas? A matéria recebeu um 

espaço mínimo, dividindo, tomando um 

espaço muito maior, uma reportagem 

sobre roubos e furtos no Centro da cidade. 

Essa, traz versão de comerciantes, 

taxistas, e um breve espaço para a versão 

da coordenadoria da Guarda Civil da 

cidade. Mais uma vez, matérias de 

assessorias de imprensa e de agências de 

É, sem dúvidas, impossível  não perceber 

como a manchete e as chamadas de capa 

visam o interesse público. A manchete 

“Prefeitura amplia número de exames em 

10 mil por mês”, chama atenção de quem 

lê, mas ao encontrar a matéria completa, 

vemos como ocupou um espaço pequeno, 

dividindo a página com anúncio da 

Prefeitura da cidade. A maior parte das 

notícias publicadas também são de 

assessorias de imprensa. Muitas delas, 

releases copiados e colados, que não 

apresentam nem ao menos a versão de um 

envolvido do fato. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 10 

notícia estampam as páginas do jornal. 

Os jornais apresentam matérias superficiais de fatos que são importantes para a 

sociedade e assim, contribuir para com o desenvolvimento local. É importante refletir 

sobre o tamanho do espaço que cada repórter tem para explanar um fato por completo, 

sem que nenhum detalhe fique de lado. Mas, o interesse comercial, está muito mais 

evidente do que o social. Neste dia, ambos os impressos trouxeram matérias relevantes, 

mas com abordagem vaga e fraca. Matérias que precisam de um privilégio maior 

ganham espaços menores do que metade de uma página estilo tablóide, já a página 

social, continua intacta. 

 

Quinta-feira (06/07/17) 

O Diário Mogi News 

Os jornais, como sendo um tipo de 

prestadores de serviços, é dever informar 

a sociedade do que a realmente importa e 

dos problemas que a ligam diretamente. 

Mais um dia, O Diário traz manchete que 

visa contribuir para com o trabalho da 

Prefeitura Municipal, mas, uma chamada 

sobre uma criança que sofre de uma 

doença rara e precisa arrecadar dinheiro 

para a cirurgia, ganha certo desprezo em 

relação à todos os outros conteúdos 

estampados na capa. Continua a 

propagação de conteúdos enviados por 

assessorias de imprensa e agências de 

notícias, mas matérias escritas por 

jornalistas do próprio veículo ganham 

mais espaço. 

Ao menos três matérias publicadas no 

jornal neste dia são de repórteres do 

veículo, as demais, vindas de fora. São 

esses motivos que fazem com que o 

público se afaste do jornal, já que o 

mesmo não aborda questões de problemas 

reais. A página policial, por exemplo, uma 

das mais lidas, tem pouco conteúdo para o 

tamanho de crimes que acontecem. Do 

restando do jornal, muitas matérias 

voltadas para a Câmara e Prefeitura 

Municipal. Há, uma página inteira para 

anúncios, que são uma forma de sustento 

para o impresso. 

 

Mais uma vez pode-se encontrar matérias de assessorias de imprensa e propagandas. 

Elas, podem ser fatores que contribuem para o afastamento do leitor, já que ele está 

interessado em ser informado com o que realmente o interessa e o afeta diretamente. 

Os jornais trazem muito conteúdo sobre vereadores e prefeito, claro que, podem ser 
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relevantes em determinados momentos e é de obrigação serem publicados já que a 

sociedade precisa estar em dia com o que acontece no governo da cidade. Entretanto, é 

preciso trazer mais conteúdo e versões de determinado fato, é isso que o leitor gosta e 

precisa encontrar. 

 

Sexta-feira (07/07/17) 

O Diário Mogi News 

Pode-se perceber a preocupação dos 

jornalistas em relação a apenas um 

caderno, o qual é o único que abriga 

reportagens escritas pela própria redação. 

Algumas matérias que poderiam ter uma 

visibilidade maior na capa, encontram-se 

em apenas uma chamada pequena. No 

entanto, as páginas internas trazem 

conteúdo de extrema relevância e 

interesse público, como matérias sobre 

problemas em um dos principais hospitais 

da região do Alto Tietê e eventos gratuitos 

na cidade. No geral, o veículo cumpre 

com seu papel, sendo um dos mais 

valorizados na cidade. 

Na capa, as manchetes referem-se a 

atividades da Prefeitura Municipal, mas se 

observar as páginas internas, há poucas 

matérias de assessorias de imprensa ou 

agências de notícias, mas não é possível 

encontrar matérias que ressaltam o 

desenvolvimento social. Dentre os fatores 

para o desenvolvimento local, podemos 

citar o desenvolvimento da gestão pública, 

a qual é possivel encontrar todos os dias 

nos veículos, mas, muitas vezes esse fator 

não interefere ou ao menos interessa para 

a sociedade. 

Os jornais publicados em sextas- feira normalmente não tem muitas opções para 

publicações, pois tudo já aconteceu durante a semana. Comparando ambos os veículos 

pode-se perceber como ainda estão longe de alcançar o chamado fator para o 

desenvolvimento local, já que a maior parte das matérias quando não são de assessorias 

de imprensa, são de  repórteres da redação sobre exatamente o que seria enviado pelas 

assessorias ou agências de notícias. É preciso repensar na forma de fazer notícia e 

refletir para quem estamos escrevendo e se realmente vale a pena se deixar levar por 

interesse comerciais, não alcançando a proximidade necessário para com seu público. 
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Prints ‘O Diário’ 

 
Figura 2: ‘O Diário’ do dia 4 de julho, terça-feira              Figura 3: Página interna - ‘O Diário”  

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<arquivo pessoal> 

 

 
Figura 4 : Página interna - ‘O Diário’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<arquivo pessoal> 
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Prints ‘Mogi News’ 

 
Figura 5: ‘Mogi News’, do dia 5 de julho, quarta-feira 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<arquivo pessoal> 

 

 

Figuras 5 e 6: Páginas internas - ‘Mogi News’ 

 

 

<arquivo pessoal> 
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Considerações Finais 

 

Os jornais locais, mesmo tendo maior visibilidade na cidade de Mogi das 

Cruzes, ainda deixam muito a desejar. Sabemos que, com a crise econômica, as 

redações diminuíram, fazendo com que um único repórter fosse também o pauteiro, 

revisor e editor. As atividades são muitas para um grupo pequeno de jornalistas de uma 

redação local. Por esse motivo, pode-se explicar o uso contínuo de notícias enviadas por 

assessorias de imprensa e agências de notícias, para facilitar o trabalho do editor no 

fechamento do jornal.  

O interesse econômico, infelizmente, é maior do que o interesse de informar a 

sociedade, visando contribuir para com o desenvolvimento local. Com a análise dos 

jornais locais de Mogi das Cruzes, SP, ‘O Diário’ e ‘Mogi News’ podemos concluir que 

ainda, estão longe de servirem como fomento para a construção e contribuição do 

desenvolvimento local e social.  

Diariamente, os impressos podem publicar notícias que interessam ao público, 

mas, as cinco etapas do desenvolvimento social, que incluem a inclusão social, a 

diversidade local, a inovação da gestão pública, a proteção animal e dos recursos 

naturais e a mobilização social, estão sendo esquecidas, uma vez que para o jornal poder 

ainda estar presente todos os dias, precisa cortar reportagens para a entrada de 

publicidades, visando o crescimento econômico. 

É preciso repensar a forma de se fazer jornalismo local, pensando no que 

realmente as pessoas querem saber e no que realmente as afeta diretamente. São essas as 

questões que, durante o processo de produção da notícia, o jornalista precisa refletir, e 

não apenas construir a imagem de uma cidade boa e desenvolvida, de uma política 

segura e confiável.  

Contribuir com o desenvolvimento local é um desafio que os jornais regionais 

precisam enfrentar todos os dias. Um bom jornalista e uma boa empresa de 

comunicação sabem que seu trabalho tem influência na sociedade que os cercam.  

Mas, para isso é importante repensar sobre questões essenciais da produção de 

notícias, afinal o conteúdo precisa ter qualidade e eficácia. Talvez, dessa forma, os 

critérios de noticiabilidade seriam cada vez mais em prol das pessoas e não apenas de 

interesses políticos ou até mesmo publicitários.  
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