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Resumo 

 

Este artigo apresenta o atual momento da pesquisa, realizada pelos 

investigadores pertencentes ao Grupo Processos Midiáticos e Apropriação dos 

Meios de Comunicação da Universidade Feevale, sobre o uso de informações 

decorrente da nova Lei de Acesso à Informação no Brasil, no trabalho jornalístico 

do Jornal NH, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, Brasil. Objeto de outros 

estudos realizados pelo projeto Observatório de Mídias – Mídia em Foco, ligado à 

Rede Nacional de Observatórios de Imprensa (Renoi), o trabalho do jornal regional 

tem sido acompanhado com a prática do acompanhamento crítica da mídia, e sob 

vários ângulos de análise. Especificamente, nesta etapa de pesquisa, os 

investigadores observam possíveis transformações na prática jornalística, a partir 

do surgimento da Lei, tendo como recorte temporal primário os meses de 

setembro de 2013 a março de 2014, inclusive, no que se refere às publicações do 

veículo de comunicação. Importa acompanhar a prática jornalística de dito veículo 

                                                            
1Auxiliam na pesquisa do projeto Observatório de Mídias, na condição de Iniciação Científica as 
estudantes de Jornalismo, Andressa Melo e Mônica Fetzner e Taís Jacques, da Universidade 
Feevale 
2 Doutor em Comunicação pela PUC/RS, pesquisador da Universidade Feevale. 
3 Doutora em Comunicação pela PUC/RS e pesquisadora da Universidade Feevale. 



 

de comunicação regional, mas sempre incluindo o universo global de influências 

que o acompanham. 

 

Palavras-chaves: Lei de Acesso à Informação, Jornalismo, Renoi 

 

A Lei nº 12.527, conhecida como Lei de Acesso à Informação, garante ao 

brasileiro desde maio de 2012, quando foi promulgada, o direito fundamental de 

acessar informações de órgãos públicos, autarquias, fundações, empresas 

públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou 

indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Dessa forma, de 

acordo com a lei, informações de interesse público devem ser expostas de 

maneira transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão. E esta última 

frase poderia estar se referindo à base do jornalismo: os critérios que definem o 

que deve ser notícia e do modo como deve ser redigida. Conforme Noblat (2002, 

p. 31), “de forma simplificada, notícia é todo fato relevante que desperte interesse 

público, ensinam os manuais de jornalismo”. E quando define diretrizes sobre 

como escrever, alerta: “não basta escrever com simplicidade. Tem de ser claro” 

(2002, p. 81). O autor argumenta que é função do jornalista tornar o conhecimento 

complexo acessível para pessoas comuns, e não especialistas; característica, 

precisamente, que a Lei procura garantir no que se refere aos dados das 

instituições citadas anteriormente, desenvolvendo, assim, o controle social.  

 

O acesso garantido pela Lei de Acesso à Informação não se dá apenas para 

jornalistas; qualquer cidadão pode acessar as páginas na web e verificar os dados 

que o interessam. No entanto, na mesma linha de argumentação de Noblat, Lage 

(2008, p. 22) assinala que “é através do jornalismo que a informação circula, 

transposta para uma língua comum e simplificada, menos precisa mas com 

potencial bastante para permitir julgamentos e indicar caminhos de investigação a 



 

quem estiver interessado”. Para o autor, é função do repórter, além de fazer esta 

“tradução”, fazer a seleção de fatos e confrontar perspectivas, para que o leitor, 

por si, possa se orientar. Cundari (2006, p. 206) lembra que Traquina adverte 

sobre “a importância da imprensa exercer o papel dual de Quarto Poder, de 

guardiã dos cidadãos [...], fornecendo as informações necessárias para o 

desempenho das suas responsabilidades cívicas”. Além disso, há também a 

função do jornalista como watchdog, e a Lei de Acesso à Informação auxilia o 

profissional nesta tarefa. 

 

O processo de construção de um governo brasileiro mais transparente, no entanto, 

é anterior à 2011: em maio de 2009, foi publicada a Lei Complementar nº 131, 

conhecida como a Lei da Transparência. Trata da transparência da gestão fiscal e 

determina a disponibilização, em tempo real na internet (meios eletrônicos de 

acesso público), de informações sobre a execução orçamentária e financeira da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a respeito das receitas e 

das despesas. O Governo Federal, por exemplo, faz uso da página Portal da 

Transparência para divulgar informações sobre gastos diretos, transferências de 

recursos a Estados e Municípios, convênios com pessoas físicas, jurídicas ou 

entes governamentais, previsão e arrecadação de receitas e servidores do 

Governo Federal. O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por outro lado, 

dispõe da página Transparência RS e o município de Novo Hamburgo, da página 

Portal da Transparência e Acesso à Informação. A lei obriga todos os 5.570 

municípios brasileiros a ter um site com informações sobre as movimentações 

financeiras das prefeituras.  

 

Na verdade, como lembra Mendel (2009, p. 26), “as leis de direito a informação 

que efetivam, na prática, o direito de acesso a informação existem há mais de 200 

anos, mas poucas têm mais de 20 anos”. Para o autor, trata-se de um direito 



 

humano fundamental, embora pondere que, há 15 anos, não era visto dessa 

forma. Cundari (2006) elenca as leis que fizeram parte da trajetória relativa à 

imprensa, partindo da Carta Régia de 5 de fevereiro de 1811 (que permitia o 

estabelecimento de tipografias) e avançando até a Constituição Federal vigente 

com o destaque para o Capítulo V — Da Comunicação Social, arts. 220-223, que 

garante a liberdade de imprensa, de expressão e de informação. 

 

Atualmente, o campo jornalístico ganha, e muito, com a Lei da Transparência: 

afinal, as ferramentas de acesso para o cidadão também têm potencial para gerar 

pautas jornalísticas, inclusive garantindo acesso dos jornalistas a informações que 

anteriormente poderiam ser negadas sem justificativa. “O ‘segredo’, as ‘razões de 

Estado’ e a ‘segurança nacional’ encolhem na extensão de suas semânticas, 

antes infinitas” e o jornalismo é mesmo a instituição que, por definição, expõe o 

que alguém busca esconder (CHRISTOFOLETTI, 2012). No entanto, conforme 

relatório da Controladoria Geral da União (CGU), de 16 de maio de 2012 a oito de 

maio de 2013, apenas 2,4% das demandas partiram de solicitantes que se 

identificaram como jornalistas. Empregados do setor privado, servidores públicos 

federais, estudantes e cidadãos de outras seis ocupações fizeram mais 

solicitações do que os jornalistas. De acordo com relatório da Associação 

Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAJI (2013, p. 4), 

 

o uso da Lei de Acesso a Informação (LAI) como ferramenta 

para a busca de informações de interesse público e produção 

de reportagens se tornou prática recorrente em alguns dos 

principais veículos de comunicação do país. Em cada jornal, 

revista, rádio, site e emissora de TV, pelo menos um 

profissional se destaca por concentrar pedidos aos órgãos 

públicos para a produção de reportagens. 



 

 

Christofoletti (2012) fortalece a observação da ABRAJI ao considerar que a 

transparência vem ganhando importância ao ser elevada ao nível de valor social e 

que jornalistas e veículos de informação têm muito a ganhar com esta lei, desde 

que “reforcem suas vocações de cobradores de respostas”. O pesquisador ainda 

reforça que o ato de apenas solicitar números e declarações por meio de 

formulários e publicá-los não constitui jornalismo. Como diz Ricardo Noblat (2002, 

p. 75), matérias que “entrevistam” um documento são preguiçosas; a partir do 

documento, “o repórter deve apurar informações que o complementem ou 

ilustrem”. 

 

Na América Latina, há diversos retornos sobre leis de acesso à informação que 

demonstram a implantação de medidas fora do Brasil. Segundo o Centro Knight 

para o Jornalismo nas Américas da Universidade do Texas em Austin, jornalistas 

desaprovam projeto de lei de acesso à informação apresentado na Bolívia em 

2013. No Chile, a Lei da Transparência, em vigor desde 2009, funciona como 

ferramenta de investigação. No Uruguai, onde a Lei de Acesso à Informação 

Pública foi aprovada em 2008, a burocracia ainda atrapalha o trabalho dos 

jornalistas.  

 

Se por um lado, os regimes de direito a informação de 

diferentes países variam consideravelmente, por outro, 

apresentam uma série de semelhanças notáveis. [...] Um 

princípio subjacente básico que rege o direito a informação é 

o princípio da divulgação máxima, que flui diretamente das 

garantias internacionais primárias do direito a informação 

(MENDEL, 2009, p. 31). 

 



 

O princípio da divulgação máxima citado por Mendel considera que toda 

informação sob o controle de órgãos públicos deve estar sujeita à divulgação. 

Trata-se da mesma lógica da transparência ativa exposta pela CGU em sua 

Escola Virtual: divulgar as informações sem que, necessariamente, isso tenha sido 

solicitado por um cidadão específico, e sim por iniciativa  própria do poder público. 

 

Mendel (2009) ressalta a importância do direito à informação na promoção de 

benefícios sociais e como base para a democracia, uma vez que aumenta a 

capacidade dos cidadãos de cobrarem seus governos. E aí entra novamente o 

jornalismo, como catalisador de denúncias e cobranças. 

 

E é neste contexto que nos importa observar o que vem se transformando nas 

práticas jornalísticas de um jornal regional no sul do Brasil. Objeto de outros 

estudos realizados pelo projeto Observatório de Mídias – Mídia em Foco, ligado à 

Rede Nacional de Observatórios de Imprensa (Renoi), o trabalho do Jornal NH, do 

Grupo Editorial Sinos, tem sido acompanhado com a prática de crítica de Mídia, e 

sob vários ângulos de análise. Especificamente, nesta etapa de pesquisa, os 

investigadores observam possíveis transformações na prática jornalística, a partir 

do surgimento da Lei, tendo como recorte temporal os meses de setembro de 

2013 a fevereiro de 2014, inclusive, no que se refere às publicações do veículo de 

comunicação. Como ponto de partida, faz-se necessário dar a conhecer o objeto 

em estudo. 

 

A conjuntura do Jornal NH dentro do Grupo Sinos 

 

O Grupo Sinos foi fundado em 1957, pelos irmãos Paulo Sérgio e Mário Alberto 

Gusmão, quando criaram o Jornal SL, que é publicado até hoje, mas sob o nome 

de Jornal VS. De lá para cá, diversos outros veículos foram criados e adquiridos, 



 

expandindo a atuação da empresa, cujo negócio é, justamente, produzir conteúdo 

e comunicação em múltiplas plataformas, guiado por valores como a 

independência, a liberdade de expressão e a participação comunitária, entre 

outros. E a expansão não para: a mais recente publicação do grupo é a Like 

Magazine, lançada em dezembro de 2012. 

 

Atualmente com sede em Novo Hamburgo (RS), o Grupo Sinos é composto por 

veículos e produtos de cinco segmentos (jornais, revistas, digital, internet e rádio), 

além da gráfica que produz também a tiragem de periódicos da região que não 

contam com infraestrutura própria. Suas publicações são as revistas 

Lançamentos, Lançamentos Preview, Anuário Brasileiro do Calçado e Like 

Magazine e os jornais Jornal NH, Jornal VS, Diário de Canoas, Jornal de 

Gramado, ABC Domingo, Correio de Gravataí, Diário de Cachoeirinha, ABC 

Classificados, Diário da Indústria e Comércio e Jornal Exclusivo. Ainda possui a 

Rádio ABC 900 AM e os produtos digitais BemCotado(de compras coletivas), Guia 

Gourmet (que abrange o Vale do Rio dos Sinos), Moda e Conceito (portal para 

profissionais da área) e aplicativos (relacionados ao Jornal NH, Jornal VS, Diário 

de Canoas, Jornal de Gramado, Like Magazine, Revista Lançamentos, Rádio ABC 

900 AM e Guia Gourmet). No segmento classificado pelo grupo como internet, 

estão os serviços Sinosnete Sinoscorp, ambos provedores — o primeiro voltado a 

residências e o segundo, a empresas. 

 

O Jornal NH, cujas matérias são objetos de análise deste artigo, foi fundado em 19 

de março de 1960. Foi o segundo jornal do grupo, criado três anos depois do 

Jornal VS, mas atualmente é o principal jornal do Grupo Sinos, contando, 

atualmente, com uma redação composta por um total de 60 profissionais 

contratados, sendo 5 fotógrafos; 7 editores; 1 editor chefe; 1 subeditor; 1 chefe de 

reportagem; 4 diagramadores e 41 repórteres. 



 

Segundo a Associação Nacional de Jornais (ANJ), o Jornal NH era o 22º maior 

jornal de circulação paga do país e o quarto maior do Rio Grande do Sul em 2012; 

no Estado, está atrás de três jornais editados na capital do Estado. Com 

periodicidade de segunda-feira a sábado (aos domingos, os assinantes do Jornal 

NH recebem o ABC Domingo), tem circulação de 45.248 exemplares e se estende 

para o site www.jornalnh.com.br, onde também disponibiliza o acesso ao arquivo 

digital do jornal impresso. Abrange cidades do Vale do Sinos, Vale do Paranhana, 

Vale do Caí, Região Metropolitana, Região das Hortênsias e Litoral Norte4. 

 

A publicação aborda notícias da região, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do 

Mundo em suas páginas, além de editorias específicas de economia, política, 

polícia e cultura. As editorias estabelecidas atualmente na publicação são: “sabe-

tudo”, “especial”, “política”, “comunidade”, “opinião”, “negócios”, “esporte”, “país”, 

“mundo”, “em dia”, “polícia”, “variedades” e “cidades”. Há também editorias 

semanais, como “animalescas”, aos sábados, e “Ti”, nas sextas-feiras, e 

ocasionais, como “verão 2014” e “carnaval”. Além disso, nas segundas-feiras, 

soma ao conteúdo o caderno Viver com Saúde; nas terças, o caderno Decoração 

e o Jornal do Vale do Caí; nas quartas, o caderno Motores; nas quintas, o caderno 

Bah!; nas sextas, o caderno Gourmet e o Jornal do Paranhana; e aos sábados, o 

caderno PopiNHa. 

 
 
 

                                                            
4 Os municípios abrangidos são: Alto Feliz, Araricá, Barão, Bom Princípio, Brochier, Campo Bom, 
Canela, Dois Irmãos, Estância Velha, Feliz, Gramado, Harmonia, Igrejinha, Imbé, Ivoti, Lindolfo 
Collor, Linha Nova, Maratá, Montenegro, Morro Reuter, Nova Hartz, Nova Petrópolis, Novo 
Hamburgo, Osório, Pareci Novo, Parobé, Picada Café, Porto Alegre, Presidente Lucena, Riozinho, 
Rolante, Salvador do Sul, Santa Maria do Herval, Santo Antônio da Patrulha, São Francisco de 
Paula, São José do Hortêncio, São José do Sul, São Pedro da Serra, São Sebastião do Caí, São 
Vendelino, Sapiranga, Taquara, Tramandaí, Tupandi, Três Coroas e Vale Real. 
 



 

Observação Crítica 
 

Para dar conta do objetivo deste trabalho, o processo inicial foi de coleta da 

produção jornalística do Jornal NH, veículo pertence ao Grupo Editorial Sinos e 

criado em 19 de março de 1960. Aos domingos, o jornal assume o nome de ABC 

Domingo, publicação que também substitui a edição dominical de outros veículos 

do grupo; por isso, o ABC Domingo foi incluído nas buscas. O levantamento foi 

feito em um período de sete meses, abrangendo todos os dias da semana de 

setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013 e janeiro, fevereiro e março 

(até o dia 28) de 2014. A consulta às edições da versão impressa foram realizadas 

a partir do acesso via ferramenta digital disponibilizada pelo grupo, que oferece 

busca por palavras nas edições. Os termos pesquisados foram “lei da 

transparência” e “transparência”.  

 

 

Material Jornalístico / Lei da Transparência /Jornal NH 

Data Veículo Título Gênero Editoria 

18/10/201

3 
Jornal NH Transparência Nota Política 

01/11/201

3 
Jornal NH Transparência em Portugal Nota Política 

27/11/201

3 
Jornal NH 

Novo Hamburgo e Campo 

Bom no topo 
Reportagem Especial 

12/12/201

3 
Jornal NH 

Câmara inaugura sistema 

de transparência 
Notícia Política 



 

15/12/201

3 
jornalnh.com.

br 

Novo site do Governo do 

Estado promete mais 

transparência 

Notícia 
Rio Grande 

do Sul 

17/12/201

3 
Jornal NH 

Governo lança novo portal 

de acesso à informação 
Notícia Política 

02/01/201

4 
Jornal NH 

Prefeitura adota normas 

contábeis 
Notícia Política 

03/01/201

4 
Jornal NH 

Legislativos aquém da 

transparência exigida 
Reportagem Especial 

12/01/201

4 
ABC 

Domingo 

Propaganda Fatura no 

Maranhão 
Coluna País/Mundo 

16/01/201

4 
Jornal NH 

Governo bate recorde nos 

gastos com cartões 
Coluna País/Mundo 

29/01/201

4 
Jornal NH 

Westphalen destaca 

trabalho coletivo em 

balanço de gestão 

Notícia Política 

03/02/201

4 
Jornal NH Transparência Coluna País/Mundo 

25/02/201

4 
Jornal NH 

Prefeitura presta contas 

para apenas um vereador 
Notícia Política 

17/03/201

4 
Jornal NH 

Gabas não abre mão de 

boquinha para moradia 
Coluna País/Mundo 

 
(Tabela elaborado pelos autores a partir dos dados pesquisados) 

 

 



 

Análise de Dados e de Entrevistas 
 

As análises parciais do material pesquisado, apontam elementos e dão pistas para 

caminhos que ainda serão ampliados com a continuidade da investigação. Até o 

momento, excluindo-se as ocorrências em que o termo “transparência” se referia a 

outras situações que não as relativas à Lei nº 12.527 e à Lei Complementar nº 131 

(como transparência na moda ou em decoração) e conteúdo proveniente da 

editoria de Opinião (que não interessa a esta pesquisa pela falta de dados), foram 

encontradas 12 ocorrências referentes à transparência nas prestação de contas 

públicas na edição impressa do Jornal NH e uma na do ABC Domingo. Apenas em 

três destas ocorrências, no entanto, o jornalista se utilizou de dados fornecidos por 

portais de transparência para elaboração de material jornalístico (“Propaganda 

fatura no Maranhão”, de 12/01/2014, “Governo bate recorde nos gastos com 

cartões”, de 16/01/2014, e “Gabas não abre mão de boquinha para moradia”, de 

17/03/2014). As demais tratam de temas relacionados, como em “Câmara 

inaugura sistema de transparência”, “Governo lança novo portal de acesso à 

informação” e “Legislativos aquém da transparência exigida”. Já no site do Jornal 

NH, apenas uma ocorrência foi localizada pela busca do site pelos termos 

“transparência” e “lei da transparência”: a matéria cujo título é “Novo site do 

Governo do Estado promete mais transparência”.  

 

Paralelamente ao acompanhamento crítico das publicações do Jornal NH para os 

fins desta parte da investigação, foram realizadas entrevistas com três membros 

da equipe do Jornal NH: João Ávila, Editor de Política, Nelson Matzenbacher 

Ferrão, Diretor de Conteúdos Editoriais Multimídia, e Jeison Rodrigues, Editor-

Chefe do Jornal. Todos foram igualmente questionados acerca da importância da 

Lei da Transparência na elaboração das matérias do Jornal NH, com 

questionamentos como: O que melhorou no sentido da captação de informações 



 

após a promulgação da Lei? Podes citar alguns casos em que o acesso a alguma 

informação não era permitido e o foi depois da promulgação da Lei da 

Transparência? Quantas vezes tivestes (ou alguém da equipe) que invocar a Lei 

da Transparência para obter informações? Em relação aos portais de 

transparência (federal, estadual, municipais), como tem sido o acesso ao conteúdo 

e o que precisaria ser melhorado para subsidiar as informações que os leitores 

necessitam? 

 

A partir da análise das respostas dadas pelos gestores é possível observar 

transformações nas práticas jornalísticas do veículo de comunicação, a partir do 

surgimento da Lei de Acesso à Informação. Os entrevistados ressaltam que a 

partir da Lei se possibilita a busca de informações cruciais de maneira prática, e 

em tempo real, o que apontaram não ser possível, desta forma, antes de seu 

surgimento. Só conseguiam chegar a números de gastos públicos com denúncias 

ou pesquisas muito demoradas. Hoje, sem sair da Redação disseram conseguir 

números precisos, que mostram bem como são aplicados os recursos públicos.  

 

Segundo eles, a Lei também se torna mais um instrumento a ser usado pelos 

jornalistas. Com a lei, órgãos públicos estão disponibilizando dados que, antes, só 

eram obtidos com muita insistência e pesquisa. Neste sentido, melhorou muito. 

Destacam, entretanto, que o jornalista precisa usar esse instrumento. Precisa 

pesquisar mais, estudar os dados disponíveis, aprender a encontrar a informação 

diferenciada e relevante. 

 

Entre os temas mais tratados, utilizando da Lei em suas produções jornalísticas, 

estão, segundo os gestores, salários de servidores públicos e cargos de 

confiança; informações sobre gastos públicos com diárias, viagens. De maneira 

geral, o que eles percebem é que agora os dados são acessados com mais 



 

facilidade, mas revelam que ainda há situações em que o gestor público resiste 

muito a revelar determinado dado.  

 

A partir da existência da Lei, os gestores também observaram que a freqüência 

com que os jornalistas a evocam para conseguir os dados tem aumentado. 

Revelam que a tarefa é quase que diária. Afirmam que, com frequência, jornalistas 

de sua redação se vêem obrigados a pressionar mais a fonte e invocar a 

necessidade de transparência para obter alguma informação.  

  

Ao avaliar as dificuldades com os portais e o acesso às informações, os gestores 

enfatizam os portais são bons, desde que o jornalista se dedique a estudá-los para 

saber como funciona e encontrar o que precisa. Também observam que o acesso 

ao conteúdo se torna fácil depois que é criado o hábito da pesquisa e acostuma-se 

com a estrutura dos portais. Como sugestão do que mudar comentam sobre a 

necessidade de substituir termos técnicos, da tecnologia ou contabilidade, para 

facilitar o acesso de quem não está acostumado com este vocabulário. Trata-se 

de buscar a simplificação de determinadas informações, disponibilizando-as de 

maneira mais clara e objetiva. 

  

Considerações Finais 
 
As observações preliminares, resultantes das aproximações científicas 

apresentadas neste artigo, apontam para a necessidade de um olhar ainda mais 

profundo sobre as transformações ocorridas nas práticas jornalísticas nos veículos 

de comunicação do Brasil, a partir do surgimento da nova Lei de Acesso à 

Informação no Brasil. Objeto de outros estudos realizados pelo projeto 

Observatório de Mídias – Mídia em Foco, ligado à Rede Nacional de 

Observatórios de Imprensa (Renoi), o trabalho do jornal regional tem sido 



 

acompanhado com a prática de crítica de Mídia, e sob vários ângulos de análise. 

Especificamente, nesta etapa de pesquisa, os investigadores observaram as 

possíveis transformações na prática jornalística, a partir do surgimento da Lei, 

tendo como recorte temporal os meses de setembro de 2013 a março de 2014, 

inclusive, no que se refere às publicações do veículo de comunicação. Na 

continuidade das pesquisas relacionadas a esta comunicação regional no Vale do 

Sinos, importa acompanhar a prática jornalística aqui realizada, incluindo o 

universo global de influências que a acompanham. 

 

Nem todas as pessoas sabem que contam com esse tipo de possibilidade, essa 

ferramenta, para avaliar o que está sendo feito com o dinheiro de seus impostos. 

Os jornalistas, no entanto, vivem em meio a estas informações e para eles se 

torna normal ter a possibilidade de tal acesso. A partir da análise dos dados 

levantados e dos conteúdos revelados nas entrevistas com os gestores do Grupo 

Editorial Sinos (GES), responsáveis pelas principais práticas jornalísticas do Jornal 

NH, que se vinculam à possibilidade e necessidade da utilização dos elementos 

fornecidos pela Lei da Transparência, percebe-se que, em geral, o que mudou 

[após a promulgação da Lei] foi que eles têm mais acesso à informação, e julgam 

o processo de busca das informações públicas como sendo mais fácil, ou menos 

complicado. No entanto, revelam sentir falta de alguns portais, por não estarem 

bem adequados. Os profissionais de comunicação do GES fazem constantes 

avaliações de desempenho das prefeituras da região. Antes da promulgação da 

Lei, tinham que contatar prefeitura por prefeitura para reunir as informações. 

Agora revelam que basta consultar os dados disponibilizados na internet. Aqui, 

percebe-se uma relação de confiabilidade com os dados ali fornecidos, pois, parte-

se do princípio de que as informações disponibilizadas nessas ferramentas sejam 

verdadeiras. Do ponto de vista profissional, os gestores avaliam como um grande 

avanço para facilitar seu trabalho, para tornar mais ágil a busca por informações – 



 

e por consequência, a divulgação para seus leitores. Estabelece-se aqui uma rede 

de facilidades para o alcance e a divulgação das informações públicas. 

 

Observa-se que, apesar da disponibilização dos dados, as informações têm sido 

conseguidas não sem alguma dose de dificuldade – não necessariamente por má 

fé ou má vontade dos órgãos públicos, mas, acompanhando próprio relato dos 

gestores do NH, até pelo histórico de burocracia e da falta de pessoal capacitado 

para fazer levantamentos. Percebe-se que, do ponto de vista dos jornalistas, a 

situação realmente melhorou. Como cidadão, entretanto, os gestores pensam que 

finalmente estão recebendo aquilo que se constitui em seu direito, que é saber 

como está sendo usado o seu dinheiro, para aí avaliar se está sendo bem usado 

ou não. Ressalta-se a possibilidade de, como conseqüência, avaliar, a partir das 

informações disponibilizadas se aquelas pessoas escolhidas para serem gestoras 

são capazes de administrar, tratando-se aqui não necessariamente de “ma fé”, 

mas sim no âmbito da competência. Seguindo a lógica de: se o funcionário público 

é o funcionário do povo, a sociedade tem o direito de saber se aquela pessoa 

“contratada” através do voto tem competência para atuar naquela função. 
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