
jornalismo nacional — e aqueles que 
o admiram — chorou na semana pas

sada a morte do Jornal da Tarde, um dos 
ícones da imprensa da cidade de São Pau
lo que, há 46 anos, inaugurou então um 
novo estilo que aliava textos mais livres 
e bem elaborados à valorização das ima
gens e do design gráfico. O legado, entre
tanto, não encontrou espaço na atual re
alidade da comunicação, quando infor
mações vêm de todos os lugares e de to
das as telas. Sem encontrar reposiciona
mento ideal para o título, o Grupo Esta
do decidiu descontinuá-lo para investir 
somente na marca Estadão. 

O Jornal da Tarde, no entanto, não é o 
único título a sobreviver apenas na me
mória dos leitores. Neste último final de 
semana, o Diário do Povo, jornal centená
rio da cidade de Campinas, interior pau
lista, publicou a última edição impressa. O 
Grupo RAC (Rede Anhanguera de Comu
nicação), irá manter o título somente na 
internet. No início de outubro foi a vez do 
Diário de Natal (RN), da Diários e Emisso
ras Associados abandonar o papel e per-

manecer apenas na versão eletrônica. No 
ano passado, o jornal O Estado do Paraná 
seguiu o mesmo caminho, após quase 60 
anos de história. 

Estes exemplos retratam, de maneira 
geral, o período controverso pelo qual o 
jornalismo impresso atravessa e desta
cam um cenário conturbado para os tí
tulos regionais. Tradicionalmente fortes, 
por tratar de assuntos de interesse dire
to dos leitores de determinadas localida
des, esses veículos passaram a enfrentar 
uma concorrência cada vez mais variada, 
composta não apenas por outros jornais, 
como também por grandes portais e sites 
de notícias que vêm dedicando as forças 
à cobertura regional. 

Diante desse cenário, Meio & Mensa
gem questionou representantes de alguns 
veículos a respeito dos desafios para con
tinuar com os veículos regionais. Como 
é possível seguir atraindo a atenção dos 
leitores? A cobertura do universo mais lo
cal ainda é atrativa diante da ampla ofer
ta de informações de âmbito nacional e 
internacional? 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1534, p. 54, 5 nov. 2012.




