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RESUMO 
Cada jornal possui suas especificidades e tem uma forma diferente de traduzir os 
acontecimentos e a realidade posta. Assim o jornal Novo Horizonte também tem uma 
forma peculiar de tratar os temas, nesse caso a saúde no município de Parintins. 
Analisar e entender sua abordagem é descontruir os conceitos mais clichês do 
jornalismo como verdade, objetividade e realidade. Isso é fundamental para entender o 
seu posicionamento no contexto social, sua influência sobre a sociedade, além de 
compreender a realidade do contexto da saúde vivenciada em Parintins. Neste sentido 
são analisadas 26 edições do jornal para entender como o agendamento e o 
enquadramento são utilizados por este veículo de informação para divulgar a saúde 
como um conceito ampliado e direitos reprodutivos para que o jornalismo seja efetivado 
como forma social de conhecimento. 
 

PALAVRAS-CHAVE:  Agendamento; Enquadramento; Saúde como conceito 
ampliado; Direitos Reprodutivos; Jornalismo como forma social de conhecimento. 

Introdução 

Este artigo é resultado de uma pesquisa de iniciação científica que teve como 

objetivo analisar como o jornal impresso Novo Horizonte, do Sistema Alvorada de 

Comunicação, tem utilizado o agendamento e o enquadramento em suas coberturas 

jornalísticas sobre os direitos sociais: saúde e direitos reprodutivos no município de 

Parintins.  

Foram realizada análise de 26 edições do periódico, subtraídas de fevereiro a 

dezembro de 2011 de acordo com os objetivos específicos da pesquisa que eram: 

identificar como o jornal se refere aos conteúdos sociais que acabam por influenciar o 

público; esclarecer em que nível a Igreja Católica exerce influência sobre o 

enquadramento e agendamento presente nas notícias e descrever os processos de visões 

de mundo que ditam padrões que norteiam a produção do jornal. 

Para isso utilizam-se os estudos de Wolf (1987) e Hohlfeldt (2001) sobre a 

hipótese de agendamento, Rothberg (2010) sobre o enquadramento, Batistella (2007) 
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que traz o conceito ampliado de saúde e Pirotta & Piovesan (2001) sobre os Direitos 

Reprodutivos. Além destes são utilizados também outros autores como Jorge Pedro 

Souza (2001) que traz definições sobre a utilização das fontes, Ignácio Ramonet (2010) 

que traz um panorama de como a comunicação se configura e qual seu papel dentro do 

contexto social e Shoemaker & Vos (2011) que apresentam a teoria do gatekeeping, 

Por haver diversas vertentes sobre saúde, adota-se neste trabalho o conceito 

ampliado de saúde, sendo um direito de todos e dever do Estado, por considerá-la 

qualidade de vida e envolver diversos fatores que influenciam na saúde individual e 

coletiva. Também os Direitos Reprodutivos que vai além do pensar maternidade 

direcionada à figura da mãe, mas por considerar o direito de cada indivíduo decidir 

sobre sua vida reprodutiva, no qual são realidades que envolvem o contexto social 

vivenciado em Parintins. 

O agendamento e enquadramento são inseparáveis na notícia, onde o primeiro 

seleciona os assuntos que o público deve pensar e discutir, e o segundo faz seleções e 

definições sobre como o leitor precisa apreender esse conhecimento. 

A partir disso, é importante voltar o olhar para a cobertura do jornalismo de 

saúde e perceber como esta em seu sentido ampliado e os direitos reprodutivos estão 

sendo repassados ao público. E importante reconhecer que estes são assuntos inerentes e 

emergentes do contexto da realidade social dos parintinenses. 

Neste sentido é importante perceber que debater sobre a hipótese do 

agendamento neste contexto é trazer a tona um hábito que todo veículo de comunicação 

possui e que não deixa de ser cotidiano. A agenda faz parte da rotina dos meios de 

produção da notícia e da informação em geral. 

Por outro lado, é preciso ressaltar que este costume não compete somente aos 

meios de comunicação, mas também ao público em geral que são os alvos dessa grande 

indústria da informação e entretenimento, que é a mídia.  

Informar-se continua sendo uma atividade produtiva, impossível de se 
realizar sem esforço, e que exige uma verdadeira mobilização 
intelectual. Uma atividade tão nobre na democracia, para que o 
cidadão consista em consagrar-lhe uma parte de seu tempo, de seu 
dinheiro e de sua atenção (RAMONET, 2010, p. 138). 
 

Neste sentido Ramonet (2010, p. 58) também expõe a reflexão: “Como se oculta 

a informação hoje em dia? Por uma adição de informações: a informação é dissimulada 

ou truncada porque há informação em abundância para consumir. E sequer se chega a 

perceber aquela que falta”. Portanto, a mídia tem utilizado mecanismos cada vez mais 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza - CE  3 a 7 de setembro de 2012 

 

para se adaptar às transformações constantes e que atrelado a estes se encontra o 

público, o principal alvo que também desenvolve o papel de pautar esses meios. 

Dessa forma, analisar o agendamento e enquadramento dos temas saúde e 

direitos reprodutivos em suas vertentes ampliadas no Jornal Novo Horizonte é de 

fundamental importância devido que são ferramentas que possuem um posicionamento 

demarcado dentro da rotina desta instituição de comunicação e devido ao jornal ter 

grande influência de conseguir ditar ângulos de direcionamento e pautar estes temas 

para a sociedade parintinense. 

Vale ressaltar que estes são temas que ainda são tratados pela ótica do senso 

comum, mas precisam ser abordados por outra visão e terem outros direcionamentos, o 

que tem grande potencial para refletir no nível cognitivo do público que mantém contato 

de forma direta, ou mesmo indireta, com as informações passadas por este veículo de 

comunicação. 

 

Atuação do Sistema Alvorada de Comunicação em Parintins 

Para começar a explanar sobre o Sistema Alvorada é preciso saber que ele é a 

principal empresa de comunicação do município de Parintins, a pioneira na 

comunicação social da cidade, além de ser a única a ter um sistema completo – rádio, 

televisão, impresso e web. Outro fator importante a se destacar é o fato de ser uma 

instituição católica, visto que segundo dados do IBGE (2000) é a religião que prevalece 

no município, com 78.066 adeptos, equivalente a 84,75% da população.  

O surgimento em 1994 do veículo impresso do Sistema Alvorada está 

diretamente ligado ao fato de a comunicação social estar continuamente se adaptando a 

novas concepções da sociedade, que também está em constante evolução. Este fato fez 

com que a emissora revesse seu objetivo que era tão somente evangelizar. Com a 

inauguração do NH o objetivo da emissora passou a ser: evangelizar, educar e informar. 

Vale ressaltar que mesmo a instituição tendo que passar por todo um processo de 

modificação para conseguir acompanhar a expansão que estava paulatinamente 

ocorrendo na cidade, por mais que tenha passado a ser comercial, jamais deixou de lado 

seus valores cristãos católicos, pois é o que rege a linha editorial do Sistema.  

Desse modo, a Revista Rádio Alvorada 40 Anos (2007) expõe que o jornal Novo 

Horizonte deu início ao que o Sistema considera à sua grande missão, que é informar, 
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entreter e evangelizar como imprensa escrita, sendo parte integrante do Sistema 

Alvorada de Comunicação.  

Atualmente o NH possui aproximadamente 300 assinantes e contabiliza cerca de 

600 exemplares semanais, fora a faixa de 30 exemplares que são normalmente doados 

como cortesia para casas de Bispos, missionários fora do Brasil e também ex-

colaboradores. 

Além disso, é válido lembrar que dentro de uma instituição deste porte a 

presença do gatekeeper ou o “guardião do portão” está sempre muito presente na figura 

personalizada do editor-chefe.   

Gatekeeping é o processo de seleção e transformação de vários 
pequenos pedaços de informação na quantidade limitada de 
mensagens que chegam às pessoas diariamente, além de ser o papel 
central da mídia na vida pública moderna. (...) Os gatekeepers 
determinam aquilo que se torna a realidade social de uma pessoa, sua 
forma de ver o mundo (SHOEMAKER & P. VOS, 2011). 
 

Desse modo, é importante perceber que não é só o editor-chefe que exerce tal 

papel, mas também o jornalista, pois este é um mediador entre o acontecimento e o 

público, e a partir do enquadramento que ele dá ao acontecimento este já está 

desempenhando o papel de gatekeeper. 

O gatekeeping começa quando um profissional da comunicação transforma a 

informação sobre um evento em uma mensagem. 

A premissa básica da escola do gatekeeping é que as mensagens são 
geradas a partir de uma informação sobre eventos que tenha 
atravessado uma série de portões e tenha sofrido modificações ao 
longo do processo (SHOEMAKER & VOS, 2011, p. 37).  
 

Neste sentido, pode-se perceber também que o agendamento e enquadramento 

fazem parte constante de todo este processo, desde a ida a campo para a captação da 

informação, a seleção das fontes, ângulos a serem apresentados para persuasão do 

público-alvo até a edição final dentro do Sistema de Comunicação. 

 

Reflexão sobre a teoria e a prática do agendamento e enquadramento do 

jornalismo de saúde 

A partir da leitura das edições dos jornais selecionados, surgiu a necessidade de 

separar as notícias em categorias para que fosse possível uma análise mais coerente e 

com base nos conceitos que estão sendo utilizados para as análises: o agendamento e 

enquadramento. 
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As análises estão consolidadas em quatro categorias que são: Campanhas, 

Reprodução, Denúncias e Apologia. No interior dessas contêm notícias, editoriais, 

matérias de assessoria de imprensa e conteúdos do espaço acadêmico do jornal que 

fazem relação com cada uma das classes. 

É pertinente apresentar que fazem parte das análises as seguintes investigações: 

qual a disponibilidade do conteúdo na capa e dentro do corpo do jornal; verificar se os 

conteúdos sobre saúde e direitos reprodutivos aparecem mais como produção do jornal 

ou provindo da assessoria de comunicação da prefeitura, que possui um espaço 

comprado no jornal NH; com qual frequência estes assuntos aparecem; qual o 

enquadramento mais utilizado para se referirem aos temas; qual é a linguagem utilizada; 

identificar como o jornal se refere aos conteúdos sociais que acabam por influenciar o 

público-leitor; e esclarecer em que nível a igreja católica influencia sobre o 

enquadramento e pautamento presente nas notícias.  

 

Campanhas  

Nesta categoria há 12 produções, sendo uma matéria da assessoria de 

comunicação da prefeitura do município, um editorial e as demais como notícias 

produzidas pelos repórteres do Sistema. Além disso, três dessas notícias ganharam 

espaço como chamada de capa. O jornal mantém o foco de divulgar essas campanhas, 

mas não explicita para a população que há realmente problemáticas no campo da saúde 

na cidade como o destaque que foi dado para a campanha contra a dengue.  

A análise feita do enquadramento é que apesar de aparecer poucas vezes como 

chamada de capa do jornal as campanhas recebem ênfase dada à importância da 

conscientização e participação da população nas campanhas e também esclarecimentos 

sobre as ações da gestão pública no campo da saúde, mas tudo isso ainda de forma 

muito superficial, pois não apresentam ao público dados estatísticos, nem informações 

aprofundadas e detalhadas sobre a problemática que envolve as campanhas em 

destaque. 

Com isso é formado um imaginário de que a gestão municipal cada vez mais 

está investindo para a melhoria da saúde pública, justamente por meio destas campanhas 

sequenciadas. É pertinente recordar a ligação direta que há entre o jornal e o poder 

político no município. Isso devido ao Sistema ter um espaço vendido em todos os 

veículos de informação.  
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Há também nas notícias a exclusão dos usuários do sistema público de saúde 

como fonte de informação, pois de 10 notícias produzidas pelo jornal somente em uma é 

apresentada uma fonte que vem alertar sobre a importância de uma das campanhas. 

Porém, isso não é o suficiente e demonstra que o jornal dar preferência para o 

oficialismo das fontes do que desenvolver o papel do jornalista como mediador entre o 

público e seus anseios. 

Neste processo há também o agendamento, no qual o jornal mantem em pauta as 

diversas campanhas da saúde que são promovidas, principalmente pelo poder público 

municipal. Assim, o jornal divulga que há um vínculo estreito entre seus parceiros para 

que haja o fortalecimento para a otimização da saúde no município. É dessa forma que o 

jornal consegue dar relevância aos temas e ao mesmo tempo construir o reflexo da 

realidade que considera de interesse público.  

Dessa forma, o agendamento sobre campanhas é constante e sequenciado, pois 

conforme se inicia, logo após ela se mantém pela suíte. Este fato representa a 

tematização que é  

... a chamada suíte de uma matéria, ou seja, os múltiplos 
desdobramentos que a informação vai recebendo, de maneira a manter 
presa a atenção do receptor naquele assunto (HOHLFELDT, ET AL, 
2001, p. 202). 
 

Outro fator observado é a centralidade das campanhas, principalmente as de 

vacinação, pois consegue ter grande capacidade de influência no conhecimento do 

público devido que se mantém sendo sempre alimentada pelo jornal depositar relevância 

para o assunto. Wolf (1987) diz que se trata da forma como os temas são dispostos 

dentro da relevância do jornal, que faz com que ele seja considerado um fator de 

influência do agenda-setting. 

Contudo, é dada grande ênfase para o desenvolvimento de campanhas 

sequenciadas, suas respectivas importâncias, explicações superficiais sobre o tema 

tratado em cada uma delas, além de desenvolver a ideia de que o município está sempre 

acompanhando o quadro das campanhas na saúde municipal e até mundial. 

Portanto, ao dar ênfase para as várias campanhas que são realizadas na cidade o 

jornal as apresenta de modo bastante superficial visto que existem problemáticas que 

envolvem essas campanhas, mas que em nenhum momento são explicitadas para a 

população ao ponto destes terem conhecimento da realidade que estão inseridos, 

fazendo com que a população continue na mediocridade intelectual do contexto social. 
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Percebe-se que nesta categoria o jornal não se realizou como forma social de 

conhecimento por não esclarecer à população que estas campanhas são realizadas 

devido existirem problemas agravados no contexto social. 

 

Reprodução 

Nesta categoria há seis produções, sendo uma matéria da assessoria de 

comunicação da prefeitura, uma produção do espaço acadêmico, um editorial e as 

demais como notícias. Duas dessas notícias ganharam espaço como chamada de capa. 

Um balanço geral que pode ser constatado sobre essas produções é que pela 

quantidade de matérias relacionadas ao assunto é perceptível que se trata de um tema 

pouco abordado pelo jornal Novo Horizonte.  

Um dos fatores dessa limitação para explorar o tema se deve ao fato deste ir de 

encontro com a ideologia católica, religião adotada por este Sistema de comunicação, 

assim estando seu contexto permeado por visões de mundo carregadas pela ideologia 

cristã católica. 

Pelo que é apresentado, o jornal não tem trabalhado a maternidade num conceito 

ampliado, pois vale lembrar que:  

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988, 
p. 37). 
 

Quando este assunto é abordado o enquadramento atribuído foi mais voltado 

para a importância da maturidade sexual, defesa da vida e apresentação de dados 

superficiais sobre a AIDS que afligem o município no momento. Sobre esta última o 

jornal deu maior ênfase, pois o assunto foi apresentado no espaço acadêmico, editorial e 

como notícia. 

Já referente às fontes é perceptível que o jornal novamente consulta somente 

fontes oficiais e exclui os personagens que fazem parte e são interessados sobre os 

assuntos apresentados. Neste caso há os direitos reprodutivos, mas que são abordados 

de forma unilateral, não contendo a voz do público-alvo que são todos os indivíduos, 

independente de sua opção sexual. 

Além de haver este enquadramento que dá ênfase, de certo modo, para uma 

abordagem mais conservadora, há também o agendamento do tema para com o público, 

pois das seis produções, três se referiam a AIDS, o que demonstra que este foi o assunto 
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com maior centralidade e tematização. Isso, devido que a problemática no município se 

encontra agravada, mas que o jornal em nenhum momento deixa explícito. 

Portanto, no que concerne ao agendamento e enquadramento sobre a categoria 

reprodução, esta atuação pouco fora abordada pelo jornal, apesar de se tratar de um 

tema com importância para ser divulgado e questionado jornalisticamente. Valendo 

ressaltar que a instituição em seu contexto é dogmática e conservadora devido seguir os 

preceitos ideológicos cristãos católicos e por isso trata estes assuntos de modo parcial 

por serem peculiares e problematizados no contexto social. Além destes 

desdobramentos, percebe-se que o agendamento sobre reprodução é mais utilizado com 

o intuito da sócioeducação, mas com a visão cristã católica, o que limita o público de ter 

conhecimento de uma visão expandida sobre o assunto. 

 

Denúncias 

Nesta categoria há quatro notícias, sendo três dessas, chamadas de capa. O jornal 

apesar de se pronunciar colocando algumas denúncias sobre uma deficiência básica na 

saúde simultaneamente apresenta a relevância de outro problema que já está 

solucionado, fazendo com que o público seja induzido a ter uma percepção de que 

mesmo com um problema que está afetando usuários do sistema de saúde por outro lado 

agendam que está havendo melhorias na área da saúde municipal, dando a perceber que 

está equilibrado. 

Assim, o enquadramento de denúncia, assim como o de reprodução, na área da 

saúde é pouco utilizado por este veículo devido a seu atrelamento com a gestão 

municipal e também por fazer parte de um grupo hegemônico na cidade. Isso fica 

perceptível devido à leitura que pode ser feita em suas produções, pois ao mesmo tempo 

em que se faz a denúncia é mostrado certo zelo ao envolver os integrantes destes 

vínculos. 

Já com relação às fontes, assim como nas demais categorias o jornal apresentou 

somente fontes oficiais deixando de lado o restante das pessoas que também poderiam 

ceder seus depoimentos sobre o assunto e até outros pontos de vista.   

As fontes de informação são um capital imprescindível do jornalismo 
e dos jornalistas. Não existiria investigação jornalística sem fontes de 
informação. Mais: grande parte da informação jornalística não 
existiria sem fontes de informação (SOUSA, 2001, p.63). 
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Além disso, no que diz respeito ao agendamento deste assunto percebe-se que o 

jornal não o utiliza na forma que retrate as denúncias de modo negativo, pois mesmo 

apresentando as denúncias, por outro lado oferece pautas do mesmo campo que 

aparecem para fazer a ponderação de algo que está agravante no campo da saúde.  

Contudo, ao que concerne ao agendamento e enquadramento deste tema, 

percebe-se que no período de 11 meses o assunto foi pouco explanado perante a 

população, apesar de haver grandes problemáticas na área da saúde para serem 

divulgados e questionados por meio do jornalismo.  

Novamente percebe-se que mais um tema peculiar não fora tratado com mérito 

pelo jornal, o que caracteriza certo grau de comprometimento do veículo com outros 

segmentos públicos ligados à saúde no município. Consequentemente, isso lhe 

impossibilita de explorar e questionar com profundidade sobre o assunto. 

Portanto, percebe-se que o jornal quanto às denúncias utilizou o agendamento e 

enquadramento de forma a não cumprir com o papel da prática jornalística como prática 

social de conhecimento, pois não apresentou os bastidores da realidade da saúde pública 

para os usuários deste serviço a fim de que estes ficassem esclarecidos dos problemas 

que são inerentes ao SUS. Além disso, por serem vinculados à gestão que rege o campo 

da saúde na cidade, as coberturas jornalísticas são sempre unilaterais e vistas por uma 

ótica de vozes oficiais, o que afeta diretamente na qualidade dos conteúdos apresentados 

por este veículo.  

 

Apologia 

Nesta categoria há 17 produções, sendo 10 matérias da assessoria de 

comunicação da prefeitura do município e as demais como notícias. Além disso, três das 

notícias produzidas pelo NH ganharam espaço como chamada de capa. 

Desse modo, com a leitura realizada sobre esta categoria analisou-se que de 17 

notícias, mais da metade, são conteúdos produzidos pela assessoria de comunicação da 

prefeitura. Isso demonstra que o jornal fez menos coberturas sobre o andamento da 

saúde no município e deixou que fossem feitas mais publicações das ações por quem as 

promove, no caso a gestão municipal. Atitude esta que demonstra falta de 

comprometimento com a prática de um jornalismo de saúde que tenha seriedade e 

lealdade para com o público que precisa dessa mediação para poder ter conhecimento da 

causa de haver um sistema de saúde precário em todo o país. 
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Devido à maioria das notícias sobre saúde serem produzidas pela coordenadoria 

de comunicação da prefeitura e esta ter um espaço comprado no jornal, o 

enquadramento de seus conteúdos carregam consigo o intuito da exaltação e divulgação 

das ações que estão sendo desenvolvidas pelos gestores municipais. Neste sentido a 

cobertura, 

É dada pelo enquadramento estratégico. As ações e decisões de 
mandatários, candidatos e pré-candidatos tendem a ser apresentados 
como elementos de um cálculo – supostamente ocultado pelo próprio 
político, mas revelado pelo jornalista – efetuado como parte de uma 
estratégia que assume vários objetivos (ROTHBERG, 2010, p. 56). 
 

Assim como no agenda-setting, este conceito de enquadramento também exclui 

a ideia de julgar prematuramente que a mídia determina o pensamento dos indivíduos, 

visto que estes últimos dispõem de meios de reinterpretação pessoal e apropriação 

específica dos conteúdos midiáticos de acordo com suas experiências individuais. 

Neste sentido cabe citar Stuart Hall (2003) que considera a recepção o momento 

em que a comunicação se realiza, onde a mensagem é consumida de forma ativa, visto 

que a produção é o momento predominante, a qual, quando elaborada, leva em 

consideração suposições sobre a audiência.  

Contudo, é importante considerar o que Hall (2003) considera ser a posição 

hegemônica-dominante ou leitura preferencial, que se trata da forma que o público se 

apropria de forma direta e integral sobre aquilo que está sendo passado a ele, a ideia que 

predomina no contexto da informação, ou seja, a ideologia perpassada nos meandros da 

produção do jornal, em contrapartida à hipótese de agendamento, na qual por meio de 

seus conceitos os mass media não tentam persuadir, mas influenciam, apenas, sobre o 

que pensar. Ou seja, a população segue o significado que é predominante em 

determinado momento pela mídia. 

É baseado neste enquadramento que a assessoria de comunicação apresenta e 

relata as ações realizadas pela instituição do poder executivo da cidade. Estes possuem 

potencial para promoverem seus gestores, fazendo com que consigam atingir seus 

objetivos políticos.  

De fato, é sabido que a assessoria de comunicação da prefeitura desenvolveu 

corretamente o seu papel que é divulgar positivamente as ações promovidas por esta 

gestão. Por outro lado, o jornal não desenvolveu seu papel de verificar tais ações e se 

realmente estas estão sendo efetivas para a otimização da saúde. É importante que haja a 

investigação de como estão acontecendo às atuações dos gestores municipais e assim 
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divulgar outras perspectivas sobre estas “doações” com dados fidedignos para a 

população.  

É válido compreender e repassar ao público que estas ações que a assessoria 

coloca como “doações” são políticas públicas, obrigações da prefeitura em busca de 

beneficiar a qualidade de vida da sociedade, seu papel como administração pública. 

Dessa forma, ocorre que a assessoria por meio do jornal coloca na agenda do 

público as ações consecutivas da gestão municipal e também a suposta preocupação 

deste poder com a melhoria da qualidade de vida da população, pois é possível 

encontrar em várias notícias discursos semelhantes do prefeito e vice sobre este assunto. 

Já com relação às notícias do NH é perceptível que este demonstra exaltação da 

realidade da saúde municipal, pois o enquadramento das notícias mostram somente as 

melhorias no que diz respeito aos trâmites burocráticos, remédios gratuitos, 

atendimentos e estruturas das unidades de saúde da cidade. Isso principalmente no que 

tange ao Hospital Padre Colombo por este também ser de responsabilidade da Diocese, 

encontra-se constantemente na seleção deste jornal como modelo da saúde municipal. 

Além disso, assim como nas demais categorias analisadas, o jornal exclui a 

consulta ao usuário do sistema público de saúde como fonte, pois em nenhuma das 

notícias é apresentado depoimentos de pacientes que utilizam os serviços do SUS.  

O fato do jornal não consultar a população mostra que há desinteresse em 

apresentar as opiniões dos usuários do sistema público de saúde devido seu forte 

vínculo com os poderes que administram este sistema, fato que o impossibilita em 

conseguir desenvolver o jornalismo de saúde como prática e forma social de 

conhecimento. 

Neste sentido, é pertinente que haja o entendimento sobre o papel desenvolvido 

pelas assessorias de comunicação. Vale ressaltar que a forma como assessoria de 

imprensa transmite suas ações, realizadas ou pretendidas, é por meio de releases, os 

quais não possuem estrutura de texto jornalístico. Estes devem servir de base para os 

jornalistas darem prosseguimento ou não ao assunto tratado. 

Os assessores da prefeitura de Parintins gerem todas as informações sobre saúde 

realizadas pela gestão municipal em forma de notícias institucionais, as quais neste caso 

são enviadas de forma pronta para serem contidas no espaço comprado pela prefeitura 

no jornal Novo Horizonte. 
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Assim como a estrutura jornalística, a assessoria de comunicação também se 

utiliza do agendamento e enquadramento para otimizar o trabalho dentro da empresa e 

manter o assessorado como o foco principal. Estes também se apropriam dos valores-

notícia para se manter no mercado da mídia e, principalmente, do público-alvo, sendo 

este a sociedade em geral.  

Porém, apesar de tanto o jornalismo quanto a assessoria de imprensa trabalharem 

com informações, o que as diferencia é que a assessoria tem a preocupação de colocar 

na mídia informações sobre as ações realizadas pelo seu assessorado, seja instituição 

pública, privada ou qualquer pessoa física e com isso estabelecer para a sociedade uma 

imagem comprometida com o seu público-alvo. Por outro lado, o jornalismo é um 

serviço público que trabalha com a apuração das informações que são tem interesse 

público, ouve os vários lados de um acontecimento, de forma crítica e que isso seja 

apresentado de maneira que traga a emancipação no conhecimento da sociedade em 

geral. 

À luz deste entendimento, neste caso, é perceptível que há uma parceria da 

assessoria da prefeitura municipal com o jornal NH, pois o fato do jornal ceder abertura 

para a gestão municipal, ainda mais por estes possuírem um espaço reservado sem que o 

jornal possa editar essas produções, prejudica o envolvimento deste com um jornalismo 

comprometido em ser fundamentado em bases críticas, ser mediador e esclarecedor 

entre o fato e o público.  

Desse modo tem deixado para terceiros desempenhar um papel que compete a 

ele de fato, o que somente tem caracterizado um jornal sem compromisso com a 

realidade social, sendo assim um mero panfleto da prefeitura de Parintins, já que se 

deixa de fazer o trabalho jornalístico em detrimento dos aceites da assessoria de 

comunicação. 

Portanto é pertinente que se faça uma apreciação de tudo o que há nesta 

categoria e perceber que o agendamento e o enquadramento são de fato utilizados como 

técnicas da produção jornalística deste jornal, o que realmente confirma que as 

informações não são simplesmente divulgadas somente com o intuito de informar. Tais 

informações são manipuladas a fim de serem apresentadas ao público sob criteriosa 

seleção do que será publicado e de como será abordado o fato noticioso. Isso confirma a 

hipótese do agendamento e a teoria do enquadramento, na qual o mantém o 

agendamento de uma hierarquização forçada com o intuito de fazer a manutenção do 
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poder político municipal e seus apoiadores, inclusive a Igreja através do enquadramento 

para que a população confie cegamente nos serviços que são doados pelo prefeito para a 

cidade. 

 

Considerações finais 

O artigo foi desenvolvido com o objetivo de contribuir para a compreensão de 

como é desenvolvido o jornalismo de saúde pelo jornal impresso Novo Horizonte 

quanto à temática saúde e direitos reprodutivos. A pesquisa orientou-se a partir dos 

conceitos de agendamento, enquadramento das visões de mundo que perpassam os 

meandros desse veículo de informação. 

Desse modo, durante todo o andamento da pesquisa foi vital conhecer e entender 

intensamente o conceito de cada elemento que fora trabalhado. Com a leitura do 

contexto social, das bibliografias, da instituição proprietária do produto e por meio das 

análises foi possível inferir que os temas saúde e direitos reprodutivos são assuntos 

emergentes e tratados com descaso sem que haja um espaço digno para serem 

questionados, explorados e divulgados neste jornal.  

Este estudo foi de fundamental importância, também, para identificar qual a 

relação existente entre a linha editorial do jornal, seus atrelamentos com poderes 

políticos e ideológicos da cidade e principalmente seu papel de influência perante a 

sociedade parintinense ao que concerne a prática do jornalismo de saúde no município. 

Neste sentido, o jornal Novo Horizonte, apesar de ser um veículo muito recente 

na cidade, por fazer parte de um Sistema que é de propriedade da diocese e também por 

manter fortes atrelamentos políticos, possui uma linha editorial centrada na visão de 

mundo do catolicismo e com isso possui grande credibilidade dentro do contexto social.  

Além disso, a partir das análises realizadas pode-se aferir que o agendamento e 

enquadramento neste jornal são mais utilizados para a exaltação destes temas do que 

mesmo para mostrar a realidade da saúde vivenciada pela sociedade parintinense.  

Isso faz com que se forme um imaginário aceitável do slogan tão utilizado pela 

cidade: “Parintins para viver e amar” e também o slogan do NH que é: “A verdade vos 

libertará”, pois a saúde na cidade é sempre apresentada como um paraíso por este 

veículo de comunicação e com isso pouco se vê denúncias, o que notoriamente implica 

na forma de o jornal desenvolver um jornalismo de saúde a fim de lutar para a 
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efetivação da saúde como um conceito ampliado e de ser uma prática social de 

conhecimento que busque a emancipação do leitor. 

Com isso, ao que se refere também sobre o enquadramento percebe-se que as 

coberturas jornalísticas do município fazem, na maioria das vezes, seleção de fontes 

oficiais, exclusão dos usuários do sistema público de saúde e ênfase para assuntos 

apologéticos em relação à saúde do município, o que de fato prejudica no conhecimento 

da população por não ser devidamente esclarecida e nem poder ter a oportunidade de 

externar seu ponto de vista sobre o assunto. 

Já sobre o agendamento, também fica explícito que o jornal preocupa-se em 

trabalhar este tema para manter na pauta do público, seja na ordem do dia ou do 

momento.  

Mesmo que a hipótese do agendamento não defenda a ideia de que os meios de 

comunicação pretendem persuadir, o agendamento é intrínseco a prática deste jornal e é 

utilizado, quanto à saúde, para repassar ao público a imagem de um sistema público de 

saúde cada vez melhor e que Igreja e poder público são parceiros para concretização de 

melhorias na saúde municipal. 

Ao que concerne sobre jornalismo de saúde, o jornal precisa buscar um conceito 

mais apropriado de saúde, vivenciado no contexto do município para que possa haver a 

efetivação da saúde como um conceito ampliado no que diz respeito em tratar a Saúde 

como Direito e reconhecer os Direitos Reprodutivos na vida individual e coletiva da 

sociedade. 

Portanto, é importante ressaltar que o Sistema Alvorada de Comunicação, 

principalmente o jornal Novo Horizonte, possui a necessidade emergente de quebrar os 

atrelamentos que possui com a Igreja, na qual tem o objetivo fundante de evangelizar, e 

com o poder público, pois somente dessa forma conseguirá alcançar de fato efetuar a 

prática de um jornalismo público como prática social de conhecimento, em vez de 

atender a tais instituições, como tem feito.  

Isso mostra que a igreja, apesar de parecer ter somente uma feição 

evangelizadora da moral humana, também aparenta se importar extremamente em 

possuir o controle do contexto social e do comportamento que deve reger o todo dessa 

moral. 
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