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RESUMO: Esse trabalho tem o propósito discutir a atuação das assessorias de 
imprensa que atuam em órgãos públicos. Mas do que atender aos assessorados, 
elas tem a obrigação de atender primeiro a demanda social de informações, o 
chamado interesse público. Além de realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema, 
esse artigo considera como objeto de estudo a atuação da assessoria de imprensa 
do Legislativo de Toledo. Nessa análise estuda-se as estratégias, os canais, o 
conteúdo e o relacionamento com o público.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Qualquer leitor mais crítico ou cidadão mais atento vai perceber um desvio de 

função das assessorias de imprensa se observar com um pouco mais de cuidado os 

portais de notícias ligados aos órgãos públicos. As informações voltadas ao 

interesse dos cidadãos, que deveriam ser as estrelas dos veículos oficiais de 

informação, como portais de web, por exemplo, costumam ser relegadas ao 

segundo plano.  Isso porque grande parte do conteúdo produzido pelas assessorias 

acaba por “celebrizar” o gestor público, atendendo a seus interesses políticos antes 

mesmo de atender o papel social desses veículos, que é servir de fonte de 

informação ao público. 

Um exemplo dessa personificação priorizada no noticiário oficial pode ser 

percebida facilmente quando se visita os portais de notícias. É o caso de uma das 

notícias de destaque no portal da Agência Estadual de Notícias, o veículo oficial de 

divulgação de atos do governo do Paraná. No dia 16 de outubro, às 15h21 foi 

distribuída uma notícia com o seguinte título: “Traiano inaugura Delegacia da Mulher 
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em Francisco Beltrão”. A estratégia de centrar a atenção no gestor público e não no 

conteúdo da notícia se repete no lide 3  da notícia: “O governador em exercício 

Ademar Traiano inaugurou, nesta sexta-feira (16), a Delegacia da Mulher de 

Francisco Beltrão, que será especializada no atendimento de mulheres vítimas de 

violência doméstica e que agilizará os inquéritos policiais relacionados ao assunto. 

Francisco Beltrão é a 18.a cidade paranaense a contar com uma Delegacia da 

Mulher." 

Por conta dessa característica, que revela um desvio de função das 

assessorias de imprensa que pode até ser chamado de habitual, pretende-se, nesse 

artigo, discutir esse aspecto das assessorias de imprensa em órgãos públicos. 

Como corpus da pesquisa, consideramos as estratégias, as produções e as 

interações que ocorrem no âmbito da assessoria de imprensa da Câmara de 

Vereadores de Toledo, no Oeste do Paraná. 

 Existe uma responsabilidade distinta na atuação desses profissionais. Eles 

tem a tarefa de tornar público os atos dos agentes políticos fazendo com que a 

população tenha acesso à informação e, por consequência, faça parte do processo. 

Eles passam a ser um elo entre o poder público e a sociedade. Ou seja, há aqui um 

desafio para todos os jornalistas que atuam na assessoria de imprensa de órgãos 

públicos, que é entender e fazer a todos entenderem, inclusive os próprios 

assessorados, que ele está a serviço do interesse público e não exclusivamente a 

serviço do contratante, como normalmente aconteceria numa assessoria de 

imprensa no meio privado. 

Para padronizar e tornar unânime a publicidade dos atos públicos, foi 

instituída a Lei Nº 12.527 de novembro de 2011, a Lei de Acesso à Informação (LAI). 

Ela assegura o direito fundamental de acesso à informação, designa a divulgação de 

informações de interesse público independentemente de solicitações. Essa lei, 

combinada ao código de ética da profissão, a rigor, é que deve fundamentar a ação 

das assessorias de imprensa nas organizações de interesse público. 

Assim, com o objetivo de realizar um estudo de caso sobre a assessoria de 

imprensa do Legislativo de Toledo, nessa análise busca-se observar os instrumentos 
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de comunicação usados para levar informações à sociedade e o retorno dessa 

estratégia, por meio dos feedbacks. 

 

1.  SUJEITO DA AÇÃO 

  

O contexto político atual não favorece bons debates acerca de política. Como Duarte 

(2012) sintetiza, a política parece não fazer parte do rol de coisas importantes para 

tomar-se nota.  

Mais do que simples desinteresse do indivíduo em ser sujeito da ação, 
muitas vezes a apatia e a falta de informação política são resultado do 
cruzamento entre a desinformação, falta de oportunidade de 
participação e descrédito com a gestão pública. (DUARTE, 2012, p.1 
grifo nosso) 
 

Deparamos-nos com pessoas cada vez menos interessadas em participar 

porque não entendem o processo. É quando o autor Habermas (Mattelart, 2002) 

problematiza com a questão da “refeudalização da sociedade”. Ele explica que o 

espaço público, local caracterizado pela mediação entre o Estado e a sociedade, 

que permitia a discussão, a troca de informações e a argumentação não existe mais. 

A publicidade resolveu dar vez a várias faces de opiniões públicas formadas por 

grupos específicos e com interesses específicos. Com isso, os cidadãos perderam o 

estímulo da compreensão das ideias e junto com ele o processo de formação da 

opinião. Os debates foram deixados de lado, dando espaço para as opiniões 

construídas pelo mercado, oferecidas para quem quiser, sem esforço algum.   

Na chamada segunda geração da Escola de Frankfurt, encontram-se dois 

autores que ajudam na reflexão sobre o papel da imprensa. Embora não falem das 

assessorias de comunicação ou de imprensa, falam do jornalismo como um todo e 

do papel que exercem na sociedade, a serviço dos grupos dominantes. Os políticos 

e os detentores de mandatos seriam parte desses grupos dominantes, sem sombra 

de dúvidas. 

Marcuse (1898-1979) foi um dos destaques da Escola de Frankfurt nos anos 

60 (Mattelart, 2002). Em sua obra “O homem unidimensional” (1964), traduzido para 

o francês em 67, influenciou diretamente a luta ideológica da época.  Crítico da 

cultura e da civilização burguesas e também das formações históricas da classe 

operária, denunciou novas formas de dominação política: sob a aparência de um 



 

mundo cada vez mais modelado pela tecnologia e pela ciência, manifesta-se a 

irracionalidade de um modelo de organização da sociedade que subjuga o indivíduo 

em vez de libertá-lo. 

No contexto da análise desse artigo, tal avaliação faz sentido quando se 

verifica que é muito comum nas assessorias de imprensa ligadas a órgãos públicos, 

os conteúdos serem definidos em razão do interesse dos assessorados em seus 

projetos políticos e de poder, relegando a segundo plano o chamado interesse 

público, pela ótica do direito de acesso à informação. 

Também herdeiro e destaque da corrente crítica, o filósofo alemão Jürgen 

Habermas desenvolve sua própria teoria da racionalidade técnica, em “A técnica e a 

ciência como ideologia” (1968). Em 1960 escreveu “O Espaço Público – Arqueologia 

da publicidade como dimensão constitutiva da sociedade burguesa”, pano de fundo 

para suas teses sobre racionalização. 

Em “O Espaço público” Habermas constrói quadro histórico que vê o declínio 

desse espaço público que se desenvolvera com a constituição de uma “opinião 

pública”, em fins do século XVII na Inglaterra e no século XVIII na França. Esse 

espaço público é o espaço de mediação entre o Estado e sociedade, que permite a 

discussão pública em um reconhecimento comum da força da razão e a riqueza da 

troca de argumentos entre indivíduos, confronto de ideias e de opiniões esclarecidas 

(Mattelart, 2002). 

Para Habermas, o princípio da publicidade se define como pondo à 

disposição da opinião pública os elementos de informação que dizem respeito ao 

interesse geral. O desenvolvimento de leis do mercado, no entanto, sua intrusão na 

esfera de produção cultural, põem no lugar dessa argumentação, desse princípio de 

publicidade e dessa comunicação pública, formas de comunicação cada vez mais 

inspiradas em um modelo comercial de “fabricação da opinião”. Assim Habermas 

fundamenta seu conceito de “refeudalização” da sociedade.  

Ao ver assim, assume as elaborações de Adorno e Horkheimer sobre 

manipulação da opinião, a padronização, a massificação e a atomização do público. 

O cidadão tende a se tornar um consumidor de comportamento emocional e 

aclamatório e a comunicação pública dissolve-se em “atitudes, como sempre 

estereotipadas, de recepção isolada”. Já Habermas reflete sobre a alternativa à 



 

degenerescência do político, do qual o Estado-sujeito se faz agente, reduzindo os 

problemas a seus aspectos técnico, derivado de uma administração racional. A 

solução, segundo ele, encontra-se na restauração das formas de comunicação num 

espaço público estendido ao conjunto da sociedade. É nessa perspectiva que ele se 

interessa, na época em que escreve A Técnica e a Ciência como Ideologia. Ele fala 

da reconquista da autonomia do sujeito.  

Para Habermas, o desinteresse da população pela política redunda mesmo 

na destruição da cultura enquanto processo de formação libertador, devido a 

mercantilização dos produtos culturais, cuja qualidade seria nivelada por baixo. 

Evidencia também que é o agir comunicacional que permite estabelecer as normas 

que tornam viáveis as ações e os entendimentos. 

Segundo Habermas (1984), a liberdade de que desfrutamos no Ocidente 

deve-se à formação de um espaço público em que pessoas livres se reúnem para 

discutir problemas comuns e deliberar sobre soluções a adotar.  Na Grécia antiga, a 

ágora era o grande espaço público. Em Roma, era o fórum. A origem da democracia 

está nos discursos alicerçados nos raciocínios justos.  A democracia é, assim, 

essencialmente um exercício retórico, fundado na troca de argumentos racionais, 

prevalecendo as opiniões daqueles que melhor expõem os seus raciocínios.  

Mas é num contexto de civilização urbana e industrial que, na visão de 

Habermas, se pode falar verdadeiramente de espaço público.  A imprensa, 

sustentada pela economia de mercado, permitiu, numa primeira fase, o 

aparecimento desse espaço público e o consequente desenvolvimento, pela 

burguesia, de uma consciência crítica em relação ao estado, à política e às 

instituições tradicionais, como a Igreja. Porém, o poder econômico, segundo 

Habermas, deslocou a imprensa para a "esfera, outrora privada, do intercâmbio de 

mercadorias".  

Em consequência, “quanto maior se tornou a sua eficácia jornalístico-

publicitária, tanto mais vulneráveis [os meios de comunicação social] se tornaram à 

pressão de determinados interesses privados, sejam individuais, sejam coletivos”.  

Deste modo, assistiu-se a uma espécie de colonização mercantilista e manipuladora 

do jornalismo, com os objetivos últimos do lucro e do fabrico do consentimento dos 

governados a serem governados pelos detentores do poder. Para Habermas, a 



 

própria figura do cidadão, muito cultivada nos estados liberais do século XIX, cedeu 

terreno à figura do consumidor e contribuinte. Como diz Rüdiger (2001: 141), 

interpretando Habermas: "A procura do consenso político pelo livre uso da razão 

individual teve de retroceder perante o emprego dos media a serviço da razão de 

estado e a conversão da atividade política em objeto de espetáculo". 

Com isso, criou-se uma cultura de fabricação de opiniões, o que foi muito 

cômodo para o cidadão. Bastava que ele se inscrevesse em alguma das opiniões 

oferecidas pelo mercado e pronto, já fazia parte dela. Porém, sem compreender 

suas implicações sobre temas polêmicos, como política e economia. Antes ele tinha 

a ágora, um local onde ele era exposto a duas opiniões distintas. Assistindo os 

debates, as pessoas podiam analisar os argumentos e assim, desenvolviam suas 

próprias opiniões. Algo parecido com isso acontecia no fórum romano. Hoje o 

cidadão agarra-se em uma dessas opiniões prontas. Ele não entende como ela foi 

formada, o que é que ela diz e não tem argumentos para sustentá-la. Ele 

simplesmente adotou uma dessas, divulgadas pela publicidade, e tratou de torná-la 

como se fosse sua.  

A questão é que essas informações, propagadas pelas opiniões, sofrem com 

a manipulação, a padronização e a massificação. Com essa “enxurrada” de 

variações, é mais cômodo adotar uma opinião do que se dar ao trabalho de 

participar do processo e ter a sua própria opinião.  

Procura-se então buscar na comunicação uma explicação para casos como 

esse. Habermas explica que o ato jornalístico tornou-se autônomo, automático e que 

os comunicadores não estão preocupados com as trocas comunicativas. 

 

A crise da democracia como devida ao fato de os dispositivos sociais, que 
deveriam facilitar as trocas e o desenvolvimento da racionalidade 
comunicativa, ganharem autonomia, de serem administrados como 
“abstrações reais”, fazendo realmente circular a informação, mas 
entravando as relações comunicativas. Isto é, as atividades de interpretação 
dos indivíduos e grupos sociais. Para ele, a racionalização não diz respeito 
“à pose de um saber, mas à maneira pela qual os sujeitos dotados de fala e 
ação adquirem e empresam um saber”. (MATTELART, 2000 pg.143) 

 
Considerando que existam pessoas que, de alguma forma, contribuam para a 

construção da opinião pública, Torquato (2002) explica que é preciso separar os dois 

tipos de grupos que compõe a sociedade. Ele explica que de um lado encontramos 



 

uma sociedade de massa amorfa, caracterizada pela mobilidade. Ela é dispersa e 

conformada. Do outro, encontramos um grupamento social, uma comunidade 

localizada, conferida e identificada.  

Uma comunidade de públicos exerce uma consciência crítica, tem harmonia 
de interesses, discute racionalmente as questões, e seus interlocutores 
integram-se no feedback da comunicação simultânea. Na sociedade de 
massa, essas condições são impossíveis. A massa não tem autonomia em 
relação às fontes e o discurso massivo não permite o feedback imediato 
(TORQUATO, 2002, p. 79)  
 

Para mudar esse histórico de falta de participação, a Comunicação Pública 

busca uma singularidade entre a participação social nas questões da agenda 

pública. A autora Elizabeth Brandão explica que a proposta da Comunicação Pública 

é a integração entre o Estado e o Cidadão, com o objetivo de informar para a 

construção da cidadania. 

Na comunicação pública mais contemporânea busca-se a democratização 
dos meios de comunicação, assim como a participação cidadã, despertando 
a população para o seu protagonismo, sua autonomia, sua capacidade de 
produzir sua própria informação, em consonância com seus costumes, seu 
cotidiano, sua história. (OLIVEIRA, apud DUARTE, 2011, p.3)  
 

A comunicação, por sua vez, é portadora do interesse coletivo. No entanto, 

ela por si só não desenvolve a mudança. Matos (2007) explica que a transformação 

é uma ação coletiva. Ou seja, mesmo que todas as informações sejam 

disponibilizadas, apenas uma transformação na cultura coletiva possibilitará uma 

política participativa.  

E em busca dessa transformação, a transparência e o acesso à informação 

vêm sendo introduzidos na sociedade como forma de buscar a integração. 

 Os cidadãos tem o direito ao acesso à informação sobre o Poder Público 

adquirido e amparado de inúmeras formas. Desde 1948, com a criação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, elaborada pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) o acesso à informação é considerado direito fundamental. Em 

1988, a Constituição Federal do Brasil reforçou dizendo que todo cidadão tem direito 

a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular e ou de 

interesse coletivo. Em 2011 foi instituída a Lei Federal Nº 12.527, chamada de Lei de 

Acesso à Informação (LAI). O Paraná também segue a LAI para publicizar seus 

atos. Na esfera municipal foi criada a lei “dispõe sobre o acesso à informações dos 

Poderes Executivo e Legislativo no Município de Toledo”.  



 

 

2. AOS OLHOS DO ASSESSOR DE IMPRENSA 

 

O sistema de comunicação é um processo de “mão dupla”. Ele precisa 

informar, mas também precisa ouvir. A Teoria da Recepção defende a tese de que o 

responsável pelo entendimento da informação não é o receptor, e sim, o emissor.  

Quem escreve a mensagem deve ter a consciência de que ela deve ser clara e 

compreensível, considerando o público alvo, o contexto histórico-social e a 

linguagem utilizada. O receptor, por sua vez, recebe a informação e a decodifica 

considerando o seu grau de conhecimento sobre o assunto. Quando não há 

compreensão, houve falha na comunicação.  

Logo, quem emite também precisa ouvir. O diálogo entre as duas partes 

precisa acontecer para se ter dimensão do entendimento do processo da 

comunicação, para medir o entendimento e assim, aperfeiçoando as formas de 

comunicar.  

Quando contextualizamos com a realidade da Câmara Municipal, o papel do 

assessor de imprensa é necessário uma vez que ele é a ponte entre o órgão público 

e a sociedade. Porém, o sucesso da comunicação advém das informações que são 

recebidas pela comunidade, que de alguma forma interage com o Legislativo, seja 

para elogiar, propor, sugerir ou questionar.  

Nesse caso, o profissional de assessoria de imprensa deve buscar a melhor 

forma para construir sua mensagem, levando em conta seu público alvo. Deve 

encontrar uma linguagem que seja clara, saber quais são os principais veículos para 

divulgar sua notícia e construir sua informação abordando o assunto de forma que 

ele seja compreendido por qualquer leitor. Se houver desencontro em alguma parte 

desse processo, a comunicação é falha e a mensagem não informa.  

A assessoria de imprensa é uma função estratégia dentro da instituição. O 

assessor é responsável por planejar a inserção de seu assessorado frente à mídia, 

trabalhando sua exposição e como os assuntos serão abordados. “Quando se trata 

da assessoria para órgãos de governo, por exemplo, busca-se a aprovação pública 

para ações adotadas ou para a criação de um ambiente político propício para a 

criação de leis e programas”, explica Mafei. (2009, p. 44) 



 

A autora discorre sobre a necessidade de um comunicador multidisciplinar. 

Este profissional não fica refém das pautas, redações e edições jornalísticas. Sua 

função não se restringe apenas em divulgar as ações de seu assessorado. Para ela, 

o mercado precisa de um assessor que entenda perfeitamente a atuação daquele a 

quem se presta o serviço. Depois, conhecer a importância do trabalho desenvolvido 

e como isso influência na vida da população. Somente dessa forma, compreendendo 

os efeitos da política executada, é possível difundir uma imagem sólida e 

convincente do assessorado, além de possibilitar ao assessor a oportunidade de 

construir uma visão ampla e especializada sobre os assuntos. 

O assessor de imprensa precisa ter o jogo de cintura e levar a imagem de seu 

assessorado para todas as mídias. Para isso, precisa desenvolver algumas ações 

que são preestabelecidas pelo Manual de Assessoria de Imprensa da FENAJ 

(Federação Nacional de Jornalistas). As atividades são exclusivamente de 

jornalistas, uma vez que se entende que os mesmos tem formação para tais tarefas. 

O profissional também elabora e participa das estratégias de comunicação, 

uma vez que esse tem um relacionamento formal e informal com jornalistas dos 

veículos de comunicação. 

Convencer a mídia, por meio de seus materiais, de que divulgar notícias 

sobre os trabalhos de órgãos públicos é de interesse da sociedade é importante é 

uma tarefa do assessor. 

 Quando se trata de assessoria de imprensa para órgãos públicos, uma vez 

que são atendidos os interesses da coletividade é pertinente que se torne público. 

 
O político está a serviço da população, que lhe delegou poderes para tal. 
Assim, é inadmissível que uma informação seja sonegada à grande 
imprensa e, por consequência, aos cidadãos. A assessoria de imprensa, 
neste caso, é responsável pela transparência nesta relação. (KOPPLIN, 
Elisa. FERRARETTO, Luiz Artur. 2001 p. 44).  
 
 

Sobre assessores de instituições públicas, destaca Mafei (2009,p.55): 

 

Os assessores da área pública, como o governo, em todas as instâncias 
(federal, estadual e municipal), sabem que é o caráter fiscalizador que pauta 
a matéria sobre o setor. Por intermédio da imprensa, os poderes 
constituídos prestam conta das ações à população e esse é o objetivo de 
uma assessoria de imprensa para esse segmento. Nada impede, no 
entanto, que essa mesma clientela tenha expectativa de ver reconhecidas 
as políticas públicas das respectivas áreas como se fossem um serviço tão 



 

“vendável” quanto um bem de consumo. Essa é a lógica, inclusive, da 
política-espetáculo que a sociedade da informação ajudou a formatar. 
 

 

3. CASO: CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

 

 O departamento de comunicação da Câmara Municipal foi criado em 2009. 

Em setembro do decorrente ano, iniciou-se a contratação dos primeiros estagiários, 

sendo um de jornalismo e outro de publicidade.  

 A assessoria não faz o clipping das matérias veiculadas sobre a Câmara 

Municipal nos jornais impressos, não tendo controle do material veiculado. Com isso, 

se acaso acontecer de alguma matéria desfavorável à instituição estiver circulando, 

o assessor não saberá e não entrará com uma nota resposta. Além disso, o clipping 

também é uma forma de termômetro que auxilia o assessor a medir como está a 

imagem da instituição frente aos veículos de comunicação e seus usuários. 

  O departamento nunca teve nenhuma verba. Em 2015 foi proposto um 

projeto para a destinação de verba para a publicidade, fato histórico. O recurso será 

destinado a uma empresa de publicidade, que será contratada por meio de processo 

licitatório. Considerando o processo burocrático, na prática esses recursos serão 

utilizados a partir do ano de 2016.  

 De acordo com o assessor de imprensa4, ele busca produzir notícias que 

contemplem questões que envolvam as Leis Orçamentárias Anuais, as Leis de 

Diretrizes Orçamentárias e também o Plano Plurianual. Além disso, as audiências 

públicas realizadas na Casa e a cobertura do processo legislativo que acontece na 

Casa. Ele disse que evita produzir notícias que falem apenas de um ou outro 

vereador. 

 Para divulgar o material produzido pela Câmara Municipal, o assessor de 

imprensa utiliza o site, o facebook, o youtube e o email.  

 

3.1 Site 
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 O sítio Câmara Municipal (www.toledo.pr.leg.br) é uma ferramenta de acesso 

à informação. Ele possibilita que o cidadão tenha acesso aos dados de todas as 

áreas da Câmara Municipal, tais como: estrutura administrativa, localização, história, 

legislaturas, funções e definições, agenda de eventos, regimento interno, além de 

concursos e testes seletivos.  

Dentro do site é possível ter acesso ao SAPL (Sistema de Apoio ao 

Legislativo). É uma plataforma que disponibiliza tudo o que acontece referente ao 

processo legislativo da casa. A cada sessão ordinária e extraordinária os vereadores 

fazem a confecção de indicações e requerimentos encaminhados ao Executivo. 

Essas proposições são disponibilizadas no SAPL em forma de PDF digitalizado e é 

possível acompanhar todos os despachos. Os projetos de lei, por sua vez, seguem a 

mesma linha. Quem alimenta o portal são os servidores da casa.  

A linguagem utilizada nos requerimentos e indicações contem uma linguagem 

mais simples. Diferente dos projetos de lei que requerem alguns termos de difícil 

compreensão para quem não tem familiaridade com essas informações. 

 O site dispõe deum atalho que direciona ao portal “Acesso à Informação”, 

utilizado para a solicitação de informações conforme prevê a LAI5. A transparência 

das contas públicas também é divulgada no site, entre elas: Plano Plurianual, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual, Relatórios de Viagens entre 

outros. 

O site da Câmara Municipal é o primeiro meio utilizado para publicar o  

material produzido pelo Departamento de Comunicação. As matérias da Casa são 

produzidas pelo assessor de imprensa, que também é o responsável por alimentar 

as notícias no site. O material produzido segue o formato jornalístico.  

Como critério, o assessor de imprensa busca publicar as notícias que fazem 

parte da rotina da Câmara Municipal e que, na sua maioria, apareçam todos ou 

vários vereadores, sem favorecer um ou outro. 

  

3.2. Facebook 

 

                                                           

5
 Lei de Acesso à Informação (LAI) -  Lei Nº 12.527/2011.  



 

 A página da Câmara Municipal de Toledo no Facebook foi criada em 2011. 

Até o momento ela recebeu 6.427 curtidas6. O equivalente a 2,03% da população 

curte a página, mas, não necessariamente, recebe ou lê a informação por ela 

divulgada. 

 O conteúdo jornalístico postado na Fan Page é o mesmo divulgado no site. A 

assessoria de imprensa tem o Facebook como uma extensão do site e não 

considera essa mídia social como uma ferramenta de aproximação entre os 

cidadãos e a Casa.  Geralmente é publicado no Facebook o lead da notícia e é então 

oferecido o link que direciona o internauta para o site da Câmara, onde ele tem 

acesso da matéria íntegra. Com a chegada dos estagiários no Departamento de 

Comunicação a partir de setembro de 2015, eles começaram a ajudar na 

manutenção da rede social. Com mais pessoas trabalhando, a página está 

começando a ter mais publicações. A interação do público é rara. As curtidas e 

compartilhamentos são quase inexistentes.  A página trata de assuntos importantes 

e relevantes para a sociedade.  

Quando algum cidadão resolve fazer algum comentário ou enviar algo por 

imbox, usando esse canal para expor sua ideia ou indignação, o departamento 

encaminha a demanda para o email de todos os vereadores.  Foi uma forma 

encontrada para que todos tomem ciência do pedido apresentando. 

 

3.3 Youtube 

 

 O canal da Câmara Municipal de Toledo é relativamente novo. Inaugurado em 

2015, ele transmite ao vivo as reuniões de comissão, audiências públicas e as 

sessões ordinárias e extraordinárias que ocorrem semanalmente na Casa. 

 Foi uma forma encontrada para o cidadão tenha a possibilidade de 

acompanhar o debate. Todas as reuniões são transmitidas na íntegra, para quem 

quiser ver.  

 

3.4 Email 
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 https://www.facebook.com/www.toledo.pr.leg.br?fref=ts - Acessado em 08/10/2015 as 11:38. 



 

 Semanalmente o Departamento de Comunicação produz, em conjunto com os 

estagiários de jornalismo da Casa, o Boletim Informativo. Com uma linguagem mais 

simplificada e de fácil entendimento, são produzidas notas das indicações 

apresentadas pelos vereadores nas sessões ordinárias.  

 Os boletins são enviados para os vereadores, para departamentos da 

prefeitura e também para um grupo de entidades. O email é utilizado para enviar os 

boletins informativos, mas também os releases produzidos pela assessoria. O 

material é encaminhado para os veículos de comunicação de Toledo e região. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com essa análise, percebe-se que o assessor de imprensa tem uma função 

estratégica dentro da instituição. Além de manter uma relação direta com os veículos 

de comunicação, ele garante que a população tenha conhecimento do 

funcionamento e do trabalho desse órgão público.  

 Do ponto de vista da Lei de Acesso à Informação, a Câmara Municipal de 

Toledo atende a todos os requisitos estabelecidos por ela. No entanto, a sociedade 

não conhece os outros canais que a Câmara utiliza para se comunicar. A linguagem 

empregada na construção das matérias produzidas não é a correta, visto que são 

utilizados jargões que não fazem parte da linguagem dos cidadãos. O feedback, 

importante para pontuar as fragilidades da comunicação, é quase inexistente. A 

ineficácia da prestação de informação ao cidadão dá continuidade ao círculo vicioso 

de desinformação. O sujeito da ação não é exposto as implicações que esse 

processo influencia na sua vida e na rotina de sua comunidade.  
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