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Resumo

Este trabalho analisa os veículos jornalísticos online e
impressos em atividade na região dos Campos Gerais.
Após levantamento junto aos 19 municípios da região,
foram  identificados  8 que  contam  com  produções
jornalísticas locais. A pesquisa buscou analisar aspectos
da  produção  dos  veículos  e  identificar  o  modo  como
representam a cultura e identidade local/regional.

Introdução

O  jornalismo  local/regional  carece  de  estudos
sistemáticos  e  costuma ficar  obscurecido  em meio  às
análises sobre os grandes veículos. Entretanto, o papel
desta  mídia  é  revelador  do  potencial  de  produção  da
cultura  e  de  tematização  da  realidade  cotidiana.  De
acordo com Ogura (2019), há assuntos que permanecem
desconhecidos sem a abordagem da mídia, e no caso do
jornalismo  regional  é  impossível  dimensionar  a
quantidade  de  pautas  sobre  as  cidades  dos  Campos
Gerais que existem mas não são investigadas. Entende-
se que, de acordo com Peruzzo (2005), somente o meio
de  comunicação  local  pode  mostrar  a  realidade  em
determinadas regiões, municípios, cidades, vilas, bairros,
etc.  A  presente  pesquisa  se  propôs  a  investigar  a
presença da mídia regional e as especificidades destas
produções em algumas cidades dos Campos Gerais.

Material e Métodos

A delimitação dos municípios que compõem os Campos
Gerais  levou  em  consideração  19  cidades,
respectivamente:  Arapoti,  Carambeí,  Castro,  Curiúva,
Imbaú, Ipiranga, Ivaí,  Jaguariaíva, Ortigueira, Palmeira,
Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas, Reserva,
São João do Triunfo, Sengés, Telêmaco Borba, Tibagi e
Ventania.  O  levantamento  dos  veículos  impressos  e
digitais  existentes  foi  feito  com  base  nos  dados  do
projeto Atlas da Notícia e a análise dos sites e veículos
jornalísticos impressos considerou as características dos
meios em atividade na atualidade.

Resultados e Discussão

Através  da  delimitação  dos  municípios  selecionados,
houve  uma  primeira  verificação  a  partir  da  base  de
dados  do  Atlas  da  Notícia  a  respeito  dos  veículos
jornalísticos operantes na região. A pesquisa levou em
conta  os  jornais  impressos  e  os  sites  de  notícias.
Também foi  realizada  uma busca  nos  sites  e  versões
online  dos  jornais  impressos  dos  19  municípios  da

região. Do total, somente  8 possuem jornais impressos
ou digitais locais. São eles:  Carambeí, Castro, Curiúva,
Jaguariaíva,  Palmeira,  Piraí  do  Sul,  Ponta  Grossa  e
Reserva.  Para  a  realização  da  análise  dos  veículos,
foram  escolhidos  os  municípios  de  Jaguariaíva,
Carambeí e Castro com jornais impressos, e Curiúva e
Reserva  com  sites  noticiosos.  Através  da  observação
das publicações feitas de 28 de fevereiro a 5 de março
de  2020,  observou-se  que  a  maioria  dos  jornais
impressos  se  enquadra  na  1ª  geração  de  jornalismo
online, enquanto os demais veículos fazem parte da 3ª
geração.  Somente  os  jornais  de  Carambeí  e  Castro,
dentre os que foram analisados, apresentam conteúdos
jornalísticos que dão algum espaço à cultura local, como
crônicas, eventos populares e religiosos. Esse resultado
é similar ao apontamento de Moraes e Carvalho (2015),
que constatam que a imprensa local e regional, embora
deva estar voltada à territorialização de seus conteúdos
para  obter  especificidade  e  força,  acaba  optando
primeiramente pela opção mercadológica local.

Conclusões

Conclui-se  que  mais  da  metade  dos  municípios  que
compõem  os  Campos  Gerais  não  possui  jornais
impressos  ou  digitais,  são  considerados  “desertos  de
notícias”. Entre os jornais que realizam a cobertura local
e regional, poucos proporcionam espaço para a cultura
local e a valorização da identidade. Entende-se também
que o mercado jornalístico na região é pouco explorado,
e por consequência, pouco estruturado.
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