
Realizada em Brasília na semana passada, 
a primeira edição do Congresso dos Diá

rios do Interior do Brasil reuniu mais de 200 
representantes de jornais, discutindo o tema 
da integração editorial e, principalmente, da 
regionalização das verbas publicitárias, que, 
na visão da maioria dos participantes, ain
da são demasiadamente concentradas pe
los grandes veículos de circulação e influên
cia nacional. Na abertura, a ministra Gleisi 
Hoffmann (Casa Civil) elogiou a iniciativa 
de realização do evento e ressaltou a impor
tância da mídia regional, que, na sua avalia
ção, produz percepção crítica sobre o País e 
tem uma identificação muito forte como o 
seu público. "Durante muito tempo houve 
uma centralização das verbas publicitárias 
do governo federal, mas isso começou a mu
dar a partir do primeiro mandato do presi
dente Luiz Inácio Lula da Silva, que iniciou 
o processo de descentralização. Agora, isso 
continua no governo da presidente Dilma 
Rousseff, que sabe que não é somente das 
capitais que as pessoas querem uma mídia 
confiável" afirmou a ministra. 

A presidente da Associação dos Diários do 
Interior do Brasil, Margareth Cedraz Freire, 
destacou a importância dos periódicos re
gionais para os planos de comunicação tanto 
do governo como do setor privado. Segundo 
ela, os 380jornais diários publicados fora das 
capitais estaduais somam uma circulação de 
aproximadamente quatro milhões de exem
plares por dia, atingindo um público leitor 
de cerca de 20 milhões de cidadãos brasilei
ros. Já o empresário Adriano Kalil, presiden
te da Central de Comunicação e realizador 
do congresso, disse que o evento contribuiu 
para melhorar a autoestima dos empresários 
e editores de jornais do interior, que saíram 
com a percepção de que estão conquistando 

um espaço diferenciado no contexto da mí
dia nacional. Ele comemorou ainda o apoio 
do Conselho Executivo das Normas Padrão 
(Cenp) e do Instituto de Verificação de Cir
culação (IVC), que está lançando um novo 
modelo de aferição de tiragem destinado a 
jornais de pequeno porte. 

O diretor de mídia da Secretaria de Co
municação (Secom), Fabrício Costa, lem
brou que a certificação do IVC tem sido um 

dos principais critérios técnicos do gover
no federal na distribuição das suas verbas 
de comunicação. "O governo quer valo
rizar os veículos regionais na importân
cia que eles têm, fomentando a profissio
nalização e a consolidação das pequenas 
e médias empresas do setor" afirmou. O 
evento também foi marcado pela posse do 
novo mandato da Frente Parlamentar em 
Apoio à Mídia Regional. Reconduzido ao 

cargo de presidente da frente, o deputado 
André Vargas (PT-PR) comentou a impor
tância dos veículos regionais enquanto ga-
rantidores de direitos de cidadania e disse 
que seu novo mandato terá como metas a 
democratização do conteúdo e das verbas 
publicitárias, além da implementação de 
uma política para garantir preço justo no 
fornecimento do papel jornal. 
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