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RESUMO 
 
O presente estudo é resultado de um trabalho final de graduação que teve por objetivo 
verificar se o Jornal Zero Hora – RS, do Grupo RBS, tem algum propósito quando 
termina de publicar um caderno destinado ao público jovem para logo começar a 
publicar outro caderno para este mesmo público. Assim, se percebeu se o jornal Zero 
Hora mudou seus cadernos de jovens para abordar/influenciar o jovem e os assuntos 
tratados de outra maneira, ou se apenas acabou um caderno e iniciou outro, não havendo 
mudanças nas abordagens. Os cadernos são o Zerou (veiculado de 13 de agosto de 1999 
até 25 de fevereiro de 2002), o Patrola (veiculado de 30 de janeiro de 2004 até 06 de 
abril de 2007) e o Kzuka na Zero (que ainda é veiculado e teve sua primeira edição no 
dia 13 de abril de 2007).  

 
 
Palavras-chave: Zero Hora; caderno; jovem. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Acredita-se que a maioria dos jovens, hoje em dia, não costuma se interessar 

pela leitura, seja por preguiça, seja por falta de incentivo ou também por dar prioridade 

à outras atividades. 

 A mídia, no entanto, tenta fazer com que o jovem tenha um contato mais direto 

com a leitura e com os meios de comunicação, publicando matérias e cadernos 

destinados a este público. 

 Nosso trabalho de pesquisa se propôs a efetuar uma leitura analítica de três 

cadernos destinados ao público jovem do jornal Zero Hora, por meio de suas capas e 

matérias principais. Assim, se percebeu se o jornal Zero Hora mudava seus cadernos de 

jovens para abordar ou influenciar o jovem e os assuntos tratados de outra maneira, ou 

se apenas acabava um caderno e iniciava outro, não tendo mudanças nas abordagens. Os 

cadernos são o Zerou (veiculado de 13 de agosto de 1999 até 25 de fevereiro de 2002), o 

Patrola (veiculado de 30 de janeiro de 2004 até 06 de abril de 2007) e o Kzuka na Zero 

(que ainda é veiculado e teve sua primeira edição no dia 13 de abril de 2007). As 

edições analisadas dos cadernos publicados pelo jornal Zero Hora estão especificadas 

no capítulo sobre os Procedimentos Metodológicos. 

 Decidimos por trabalhar este assunto a partir de que desde o ano de 1999 

acompanhamos, como leitores, os cadernos destinados ao público jovem, publicados 

pelo Jornal Zero Hora. A partir do Zerou, que foi o primeiro caderno, surgiu o encanto 

pelo jornalismo e a vontade de trabalharmos nesta profissão. Sempre guardamos todas 

as edições do caderno, não sendo diferente com o Patrola e o Kzuka na Zero. Ao termos 

de escolher sobre o que pesquisar a idéia já estava formada, pois sempre pensamos em 

fazer um trabalho relacionado com o público jovem e envolvendo os cadernos já 

citados. Então, passamos de leitores para pesquisadores, o que só fez com que 

aumentasse nosso interesse por trabalhar neste ramo, ou seja, no jornalismo para 

adolescentes. 

 Abordamos também, neste trabalho, a relação do jovem com a mídia, explicando 

o público estudado e como ele e a mídia interagem. Incluímos um breve histórico do 

jornal Zero Hora e de cada um dos cadernos: Zerou, Patrola e Kzuka na Zero.  Nossas 

matrizes teóricas estão especificadas no capítulo Influências da mídia sobre os leitores. 

A seguir, explicamos os Procedimentos Metodológicos, passando em seguida para a 

leitura analítica dos cadernos e para as considerações finais. 



 9

2. O JOVEM 

 

Antes de começar a falar sobre os jovens é importante, portanto, especificar 

quem faz parte deste público. Davidoff classifica a adolescência, ou seja, a fase em que 

vivem os jovens, em “um período de transição entre a infância e a vida adulta e que se 

estende dos 13 aos 18 anos”. (DAVIDOFF, 2001, p. 464) 

É na fase da adolescência que as pessoas começam a “formar” suas opiniões, 

decidir por suas escolhas e se encaminhar para a vida. Também é nessa fase que, na 

maioria dos casos, ocorre o primeiro beijo, a perda da virgindade e o aparecimento de 

milhões de dúvidas sobre assuntos diversos. Os adultos costumam orientar os jovens a 

aproveitar a fase da vida em que estão, pois segundo Papalia e Olds: 

 

A adolescência é uma época excitante – quando tudo parece possível. 
Os adolescentes estão no limiar do amor, da vida profissional e da 
participação na sociedade adulta. Eles estão conhecendo as pessoas 
mais interessantes do mundo: eles mesmos. Contudo, a adolescência 
também é uma época de riscos, quando alguns jovens adotam 
comportamentos que restringem suas opções e limitam suas 
possibilidades. (PAPALIA e OLDS, 2000, p. 342). 

 
 

Os jovens, em sua fase, estão em completa mudança na vida e nas escolhas. É 

também na fase jovem que as pessoas são questionadas sobre o futuro e julgadas pelas 

suas atitudes. Ao contrário do que muitos pensam a fase da adolescência não é somente 

fazer festas, sair para namorar, ou ficar sem fazer nada. Papalia e Olds afirmam que: 

 

Os adolescentes precisam adotar valores e assumir compromissos. 
Eles precisam descobrir o que podem fazer e se orgulhar de suas 
realizações. Eles precisam formar laços íntimos com moças e rapazes 
de sua idade e serem amados e respeitados pelo que são e pelo que 
defendem. Isso significa que eles têm que descobrir o que defendem. 

                                         (PAPALIA E OLDS, 2000, p. 342). 
 

Nem sempre a juventude se sente à vontade para conversar com os pais ou com 

os responsáveis sobre seus interesses, dúvidas, medos, enfim, assuntos relacionados à 

vida pessoal deles. Neste caso, os adolescentes buscam respostas para suas perguntas e 

oportunidades de desabafos com outros adolescentes, os quais podem estar na mesma 

situação ou até mesmo já terem experienciado esses fatos. Esses “outros adolescentes” 

são os chamados amigos, que são de tamanha importância para o crescimento do ser e 
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também de suas escolhas. Os amigos, muitas vezes, são considerados como uma 

segunda família, a qual os adolescentes se sentem à vontade, freqüentemente, para falar 

sobre sua vida, o que é difícil acontecer na convivência e na relação entre pais e filhos. 

Para Davidoff, os jovens “compartilham os mesmos privilégios de expressar 

opiniões conflitantes, ser ouvidos e conceber novas idéias. Por meio das interações, os 

amigos ajudam-se mutuamente a examinar pensamentos e sentimentos confusos ou 

perturbadores”. (DAVIDOFF, 2001, p.467). 

Segundo autores citados por Papalia e Olds: 

 
Os jovens que desafiam os padrões adultos e a necessidade de 
orientação dos pais tranqüilizam-se ao buscar conselhos de amigos 
que possam compreendê-los e se identifiquem com eles porque estão 
na mesma posição. Os adolescentes que questionam a adequação dos 
pais como modelos de comportamento, mas que ainda não estão 
seguros de si mesmos para ficarem sozinhos, buscam os amigos para 
mostrar-lhes o que é certo e o que é errado. (J. S. COLEMAN, 1980; 
GECAS & SEFF, 1990; NEWMAN, 1982 apud PAPALIA e OLDS, 
2000, p. 360). 
 

 Sendo assim, a fase jovem é uma fase decisiva, ou seja, é nela que as pessoas 

decidem sua personalidade e o que querem da vida. Contudo, para isso, os jovens se 

apóiam em algo ou alguém para se orientar, ou até mesmo se espelhar. 

 

2.1 RELAÇÃO JOVEM X MÍDIA 

 

Não são somente nos amigos que os jovens procuram as respostas para suas 

perguntas e para a busca de suas identidades. Os meios de comunicação são importantes 

para o desenvolvimento dos adolescentes. A mídia influencia na imaginação e no 

comportamento dos jovens, além de ajudar a fazerem suas escolhas e tirarem suas 

dúvidas sobre assuntos diversos. A mídia também mostra o que é certo e o que é errado 

(no ponto de vista de quem divulga) e, em alguns casos, substituem o papel dos pais e 

dos amigos. Mas como isso acontece? A adolescência é uma fase na qual se descobrem 

vários problemas e dúvidas. Quando o jovem é muito tímido e não tem coragem de 

chegar aos pais e amigos para fazer seus questionamentos e desabafos, ele terá de 

procurar outro meio para fazer isso. Muitas vezes, é na mídia que ele vai se segurar, 

tomando-a como um amigo, ou seja, procurando nela as respostas para suas perguntas. 
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Para Ilana Eleá S. Werneck1,  
 

As formas através das quais as mídias se ocupam da família, do 
gênero (masculino/feminino), da relação adulto-criança, das minorias 
e dos jovens, por exemplo, ajuda os educadores a problematizarem a 
função dos estereótipos veiculados na estruturação dos quadros de 
valores e de comportamento desses grupos. (WERNECK, p. 1) 
 

Os pais, os amigos e a mídia, então unidos ou agindo separadamente têm um 

papel fundamental na educação, escolhas e personalidade dos jovens. É por meio das 

convivências com os amigos, nos desabafos e no tira dúvidas com a mídia, nos 

conselhos recebidos dos pais, ou, na união disso tudo, que o jovem forma sua vida, seu 

futuro. 

Para Barbero2:  

 
 
Por mais que a televisão se apresente como o mais ‘sofisticado 
dispositivo de moldagem’, ela não funciona sozinha, devendo 
conviver/competir com outras mediações, como os valores instituídos 
pela família, pela escola, pelos amigos, enfim, pelo meio social em 
que o indivíduo estiver inserido. (BARBERO, 2001 apud 
WERNECK, p. 2). 
 

 A mídia, mesmo não agindo sozinha, oportuna os jovens a usufruírem de um 

“manual secreto de dúvidas”, ou seja, ela traz para os adolescentes, muitas vezes, sobre 

os problemas que enfrentam e não tem a quem perguntar. Sendo assim, os meios de 

comunicação se tornam “companheiros” dos jovens e, ao mesmo tempo, os induzem a 

seguir por certas atitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Citação retirada do site: http://www.rieoei.org/deloslectores/1061Werneck.PDF .  
2Citação retirada do site: http://www.rieoei.org/deloslectores/1061Werneck.PDF. 
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3. INFLUÊNCIAS DA MÍDIA SOBRE OS LEITORES 

 
 De acordo com leituras feitas para a elaboração desta pesquisa, percebeu-se que 

a mídia, seja ela televisão, revista, jornal, internet, enfim, qualquer meio de 

comunicação, muitas vezes influencia os receptores com o material que divulga. As 

pessoas, querendo ou não, seguem o que está na mídia. 

 Muitas vezes os receptores não se dão conta, mas seu modo de vestir, agir, seus 

gostos, suas atitudes estão completamente ligados ao que os meios de comunicação 

divulgam. Uma matéria sobre moda, um programa sobre alimentação, uma festa 

divulgada pelo jornal, tudo é captado pelos receptores e armazenado em seus 

pensamentos.  

 Mesmo não se dando por conta, algumas pessoas consomem o que a mídia 

mostra. Para Alexania Rossato3, “resistir aos produtos da indústria cultural é resistir à 

mídia, considerada a porta de entrada para todos estes produtos”. Como a mídia está por 

todos os lados, fica difícil não estar sempre ligado a ela. Rossato complementa dizendo 

que “os meios de comunicação são vistos como instrumentos que domesticam a mente 

das pessoas, fazendo com que não pensem sobre o que estão recebendo”. (ROSSATO, 

2006, p. 6). 

 Esta influência se dá, em sua maioria, nos jovens, os quais estão em uma fase de 

escolhas e dúvidas. Os jovens também se relacionam com a fase de querer agradar e 

“ser igual” aos integrantes do seu grupo de amigos, e ainda, de fazer de tudo para 

conquistar a pessoa amada. Com isso, Maria Luiza Gorga4 acredita que “o jovem de 

hoje é aquilo que o capitalismo sempre sonhou, ou seja, está dentro de uma das formas 

criadas pela indústria cultural para ser considerado normal”. (GORGA, p.1). 

 Um exemplo de que os jovens são influenciados pela mídia, é o resultado de 

uma pesquisa realizada por alunas do Centro Universitário Nove de Julho sobre “A 

influência da mídia na sexualidade do adolescente”5. Na pesquisa foi feito um 

questionário, em que jovens com idade entre 13 e 15 anos responderam. Uma das 

perguntas era sobre vestimenta favorita, onde, no questionário, tinham fotos de 
                                                 
3Citação retirada do site: http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Rossato.PDF.  
4Citação retirada do site: 
http://www.educacional.com.br/articulistas/outrosComportamentoartigo.asp?artigo=artigo0049. 
5Citação retirada do site: 
http://www.mackenzie.br/fileadmin/Graduacao/CCBS/Cursos/Educacao_Fisica/REMEFE-5 
especial-2006/art12_edfis5nE.pdf. 
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vestimentas diversas anexadas e os jovens deveriam escolher apenas a que mais os 

agradasse.  

Por parte das meninas, 66% delas escolheram uma roupa composta de minissaia 

e mini blusa, que é o estilo de roupa usado pelos personagens do programa de TV 

“Rebeldes”, programa que apareceu como sendo o favorito pelas meninas entrevistadas. 

No caso dos meninos, 71% escolheram a vestimenta composta de bermuda e camiseta 

ao estilo surfista, roupa que predomina nos personagens da novela “Malhação”, a qual 

apareceu como sendo o programa de TV favorito dos meninos. 

 Mas será que com tantas influências por parte da mídia os jovens se sentem a 

vontade para fazer suas próprias escolhas? Será que se ele for “diferente” do restante, 

não seguindo o que a mídia mostra, ele consegue ocupar seu espaço? É difícil responder 

a essas perguntas, pois atualmente existe, em alguns casos, certo preconceito com quem 

não está “na moda”. As pessoas procuram andar com aquelas pessoas que fazem seu 

perfil, que se identifique com ela. Caso a pessoa for diferente, não usar a mesma roupa 

que ela, querendo ou não sente um preconceito visual, sem ao menos saber como e o 

que a outra pessoa pensa. No caso da mídia, se o receptor costuma procurar por assuntos 

relacionados com uma banda musical, ou até mesmo com o programa Rebeldes, que já 

foi citado anteriormente, ele automaticamente vai seguir os costumes que a mídia 

mostra a respeito destes assuntos: vai se vestir como os atores da novela, como foi o 

caso das meninas que participaram da pesquisa já mencionada, vai escutar o som que o 

estilo da banda que ele viu na mídia transmite. Enfim, vai seguir aquilo que o agrada e 

aquilo que a mídia faz com que ele se agrade. Se esta pessoa não estiver usufruindo o 

que à mídia proporciona, ela corre risco de ser excluída por outras pessoas. 

 Veneza V. Mayora Ronsini6 esclarece que “é possível observar que a liberdade é 

um anseio comum entre jovens de classes sociais distintas, pois é justamente no espaço 

de lazer e do consumo que se observa reelaborações dos produtos midiáticos que 

expressam críticas a modos de vida determinados”. (RONSINI, p. 7). 

 Assim, para ter amigos, para poder fazer parte de certos grupos e, para estar na 

moda, as pessoas, em especial os jovens, tem de acompanhar o que à mídia mostra e 

oferece, caso contrário, a solidão pode bater em suas portas. 

 
                                                 
6Citação retirada do site: 

http://www.facom.ufba.br/midiaerecepcao/textos/veneza_ronsini.pdf. 
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Maria Luiza Gorga escreve que: 

Para ser valorizado, o jovem tem de estar na última moda, ter um 
corpo atlético e ser aceito em sua turma. Se ele não tem o tênis da 
moda, o corpo cheio de curvas ou é introvertido, é simplesmente 
deixado de lado, esquecido. Parece que, para ele se sentir incluído, 
precisa ter certo poder aquisitivo para consumir, para que percebam 
sua existência, como se isso fosse uma senha de reconhecimento. 
(GORGA, p. 1) 7 
 

 Percebe-se então, que se o jovem não souber usufruir da mídia apenas como 

leitura e para ver o que está acontecendo, ele se torna um dependente dela. Mesmo que 

sem perceber, os adolescentes, além de procurar por respostas para suas dúvidas nos 

meios de comunicação, ele passa a procurar pelas maneiras que tem de seguir a vida, ou 

seja, de como deve se comportar, o que deve vestir, etc. 

 
3.1 VALORES-NOTÍCIA/ CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

 

 Se pararmos para perceber, tudo que está em nossa volta pode, de uma forma ou 

de outra, ser transformado em notícia. É papel, então, do jornalista, que estudou e tem 

um olhar diferenciado das demais pessoas, para perceber se existe algum valor de 

noticiabilidade em um acontecimento ou se não há possibilidades ou interesses dele se 

tornar algo público através dos meios de comunicação. Para auxiliar os jornalistas a 

perceber isso, foram criados alguns valores notícias, os quais dizem se um 

acontecimento tem valor noticioso ou não.  

Sobre isso, Traquina diz que: 

 

Os critérios de noticiabilidade são o conjunto de valores-notícia que 
determinam se um acontecimento, ou assunto, é susceptível de se 
tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser 
transformado em matéria noticiável e, por isso, possuindo ‘valor-
notícia’ (‘newsworthiness’). (TRAQUINA, 2005, p.63) 

 

 Traquina revelou ainda a sua classificação para os valores-notícia, no qual o 

autor divide em a) Os valores notícia de seleção – os critérios substantivos; b) Os 

valores-notícia de seleção – os critérios contextuais; e c) Os valores-notícia de 

construção. 

                                                 
7Citação retirada do site: 
http://www.educacional.com.br/articulistas/outrosComportamentoartigo.asp?artigo=artigo0049.  
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 Sendo assim, para Os valores notícia de seleção – os critérios substantivos, o 

autor remete aos assuntos: morte, se referindo à morte como um assunto fundamental no 

meio jornalístico e que dá ibope. O autor ainda diz que quanto maior o número de 

mortos, mais chance tem o assunto de se tornar noticiável. Também fala sobre a 

notoriedade, quando em um acontecimento os membros da tribo jornalística procuram 

por pessoas que se destacam, ou seja, são famosas. A relevância é outro valor-notícia 

citado pelo autor dentro deste grupo, em que divulga assuntos que são importantes para 

o público por causar um impacto sobre as pessoas. A novidade e o tempo também são 

relatados por Traquina, em que o primeiro se refere a voltar a um assunto por ter alguma 

coisa de novo para revelar e, o segundo, por voltar ao tempo, ou seja, datas 

comemorativas (como o dia das mães, das crianças), ou o aniversário de morte de 

alguém importante, ou falar sobre um assunto que aconteceu há anos, mas, atualmente, 

no mesmo dia que aconteceu no passado, mostrar sobre este assunto. Ainda como 

valores notícia de seleção, Nelson Traquina revela a notabilidade, o inesperado, o 

conflito, a infração e o escândalo. A notabilidade se trata de algo que mostre qualquer 

aspecto manifesto. Também diz respeito à notícias que envolvem muitas pessoas, ou 

que tem a presença de “grandes nomes”. Se refere ainda ao anormal, àquilo que não é 

normal de acontecer, à falhas, e também aos acontecimentos surpreendentes, como um 

exemplo: nevar no verão. O inesperado é algo que ninguém esperava, que acontece de 

uma hora para a outra e todos se surpreendem. Já o conflito, é quando mostra uma 

discussão, uma briga, um “bate boca”. São coisas contrárias, que não se “batem”. A 

infração é quando um acontecimento mostra a violação das regras. E, para finalizar os 

valores notícia de seleção, o escândalo, que mostra acontecimentos que deixam as 

pessoas apavoradas, achando um absurdo o fato acontecido. 

  Para Os valores-notícia de seleção – os critérios contextuais, Traquina classifica 

em: disponibilidade, que é sobre um assunto que o jornalista tem a possibilidade de 

cobrir, sem precisar estar no local. O equilíbrio, que é considerado um assunto sem 

valor-notícia, na medida em que a empresa já publicou sobre este assunto recentemente. 

A visualidade, quando existem elementos visuais (fotos, imagens) que são muito bons, e 

por este motivo tornam o assunto uma notícia. A concorrência é quando uma empresa 

jornalística corre atrás do “furo” de reportagem, ou seja, de alguma notícia que a 

empresa concorrente não vai divulgar. E o dia noticioso, é quando uma notícia sem 

muito valor-notícia ganha espaço de capa no jornal pelo motivo de não estar 

acontecendo nada de muito importante naquele dia.  
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 Para finalizar, Traquina fala sobre os valores-notícia de construção. A 

simplificação é o primeiro citado pelo autor, que explica que quanto mais um 

acontecimento for desprovido de ambigüidade e complexidade, mais chance ele tem de 

virar uma notícia. Já a amplificação é quando o assunto engloba um todo, como 

exemplo: “Brasil se emociona com a vitória de Rubinho”. A relevância é também 

apresentada neste tópico, e já foi explicada nos valores notícia de seleção. A 

personalização é mais um dos valores-notícia de construção, em que ganha 

noticiabilidade aquele acontecimento que valorizar as pessoas envolvidas nele, acentua 

o fator pessoa. Traquina também fala da dramatização e da consonância, em que a 

dramatização apresenta em uma notícia o valor emocional, crítico, conflitual e, segundo 

o valor-notícia de consonância, a matéria tem de estar ligada a algo que aconteceu no 

passado, ou seja, revelar o presente comparando-o com uma atitude parecida do 

passado. 
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4. JORNAL ZERO HORA 

 

O jornal Zero Hora, pertencente ao grupo RBS (afiliado da Rede Globo) é 

considerado um dos maiores jornais de circulação diária do Brasil. Criado por Maurício 

Sirotsky Sobrinho, em 4 de maio de 1964, o jornal segura a quinta posição em nível 

nacional e, de acordo com os dados do Instituto Verificador de Circulação (IVC), é líder 

no Rio Grande do Sul. Veiculado também em Santa Catarina e Paraná, o Zero Hora 

conta com uma tiragem de cerca de 174 mil exemplares. 

A ZH como o jornal é conhecido, lidera em número de leitores no Rio Grande 

do Sul e com isso se torna o preferido para os anunciantes.  

Christa Berger8 acredita que o ZH é um jornal de prestigio no RS, pois  

 

Seu efeito é mais representativo que referencial, pois ao não 
reconhecer concorrentes (e eles realmente pouco o são), o jornal atua 
como ante-sala do poder, publicizando os que nele escrevem e os 
elevando a representantes formais de opinião. Ao mesmo tempo, 
exclui [grifo meu] da realidade os que não figuram em suas páginas, 
tanto jornalistas como políticos e intelectuais. (BERGER 1998:56 
Apud MACHADO, p. 06)  
 

 Desde o ano de 1999, o Jornal Zero Hora tem publicado cadernos destinados ao 

público jovem. Sendo assim, o Zero Hora traz uma espécie de suplemento, ou seja, um 

jornal dentro de outro jornal (chamado de caderno), o qual trata de um assunto 

específico, que neste caso é o jovem. 

.  
4.1 OS CADERNOS 

 

 O jornal Zero Hora costuma investir e/ou dar possibilidade de os leitores jovens 

terem um caderno especial para eles. Do ano de 1999 para cá, três cadernos para esse 

público já passaram pelo jornal Zero Hora. Os cadernos são o Zerou, o Patrola e o 

Kzuka na Zero. 

 O Zerou foi o primeiro a ser publicado. Com o seu final, depois de algum tempo, 

começou a sair encartado no jornal Zero Hora o caderno Patrola. Nem mal acabou sua 

                                                 
8 Citação retirada do site: 
www.eca.usp.br/.../GT%2017%20paulo%20tarsitano/Maria%20Berenice%20da%20Costa%20
Machado.doc. 
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publicação e, na semana seguinte do final do caderno Patrola, já estava sendo publicado 

o Kzuka na Zero, o qual continua em circulação. 

 

4.1.1 – O ZEROU 

 

 Começou a ser publicado em 13 de agosto de 1999 e teve sua última edição no 

dia 25 de fevereiro de 2002. Nesse período totalizou 133 edições. Era semanal, sendo 

encartado em ZH, no começo, pelas sextas-feiras, e depois passou a ser veiculado nas 

segundas-feiras. A diagramação do caderno era organizada seguindo os mesmos 

parâmetros em todos os cadernos. A linguagem era direcionada aos leitores (12 a 17 

anos segundo o caderno), como se os textos estivessem “conversando” com quem os lê. 

O Caderno Zerou trazia seções como sexo, atualidades, comportamento, testes, cartas, 

entre outras. Com o seu final, teve início o Caderno ZH Escola, o qual trazia 

informações para crianças e adolescentes sobre a vida escolar. Este caderno também 

parou de ser publicado. Então, a Zero Hora voltou a fazer um caderno destinado 

especificamente ao público jovem, o caderno Patrola. 

 

4.1.2 – O PATROLA 

 

 Teve sua primeira edição publicada no dia 30 de janeiro de 2004, e a última, a 

edição de número 167, no dia 06 de abril de 2007. Era um caderno de publicação 

semanal, sendo na sexta-feira a data de veiculação. A diagramação do caderno era 

menos rígida que o Zerou, não mantendo um mesmo padrão de uma edição para a outra. 

Mas isto era programado, pois o propósito do caderno Patrola era seguir o mesmo estilo 

do programa de TV Patrola, que é transmitido aos sábados pela RBS TV. A linguagem 

do caderno é mais reservada, não conversando tanto com os leitores, mas também não 

deixa de ter esse contato com quem o lê. O Patrola trazia assuntos como música, TV, 

comportamento, moda, namoro e sexo. 

 Com o seu final, na semana seguinte, o jornal Zero Hora começou a publicar 

outro caderno destinado ao público jovem: O Kzuka na Zero. 

 

 

 

 



 19

4.1.3 – O KZUKA NA ZERO 

 

 Iniciou em 13 de abril de 2007 e ainda está sendo publicado pelo jornal Zero 

Hora. É um caderno de publicação semanal, veiculado na sexta-feira. A diagramação é 

organizada, mas em algumas partes se mostra um pouco desorganizada e não muda 

muito de uma edição para a outra. A linguagem usa várias gírias utilizadas pelos jovens, 

com as quais os leitores se identificam e podem facilmente compreendê-las, não 

achando estranho quando encontradas no decorrer de uma matéria. O caderno traz 

seções como: entrevistas com pessoas famosas (praticamente em todas as edições é uma 

pessoa famosa que sai na capa); Dando a Letrinha, que oportuniza ao leitor publicar um 

texto sobre um assunto qualquer; O que se usa, que mostra como alguns jovens se 

vestem; Boa do Findi, que traz dicas de festas para o final de semana; Dica da Semana, 

onde dá dicas do que usar, jogar, ouvir, entre outras. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Este projeto veio a surgir, através do interesse que temos por trabalhar com o 

público jovem. A partir das leituras que iniciamos em 1999, quando o jornal Zero Hora 

começou a publicar, no dia 13 de agosto, o caderno Zerou, destinado ao público jovem, 

iniciamos nosso gosto por esta área. Com o fim do Zerou, o Zero Hora passou a 

veicular, no começo do ano 2004, o caderno Patrola, também destinado aos jovens. 

Continuamos com as nossas observações, levando-as para o caderno Kzuka na Zero, 

que atualmente é publicado por Zero Hora e que também tem enfoque nos jovens, 

substituindo o caderno Patrola. 

 Das tantas observações, como leitores, durante estes anos, resolvemos, então, 

realizar agora uma pesquisa sobre os três cadernos. O primeiro passo foi a escolha do 

tema, que resultou em “Zero Hora, Cadernos Especiais e Jovens: Um Mapeamento das 

Notícias do Zerou, Patrola e Kzuka na Zero”. A escolha do tema deu-se para 

descobrirmos as razões pelas qual o jornal Zero Hora mudava seus cadernos destinados 

ao público jovem, ou seja, se continuava com o mesmo propósito em todos os cadernos, 

ou se a mudança se dava por outras razões. 

 Para descobrir estes questionamentos, partimos para uma pesquisa em relação ao 

assunto. Vimos que a técnica de Análise de Conteúdo seria a melhor técnica de pesquisa 

a ser realizada neste caso. Segundo Lozano,  

 

A análise de conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de 
procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo 
analisável. É também confiável – ou objetiva – porque permite que 
diferentes pessoas, aplicando em separado as mesmas categorias à 
mesma amostra de mensagens, podem chegar às mesmas conclusões.  
(LOZANO, 1994, apud DUARTE, Jorge & BARROS, Antônio, 2005, 
p. 286). 

 
 Após estudarmos as técnicas de pesquisa oferecidas pela Análise de Conteúdo, 

optamos por utilizar a Análise de Avaliação, que oportuna, a partir dos textos 

selecionados para a análise, “medir as atitudes do locutor quanto aos objectos de que 

fala (...) a linguagem representa e reflete directamente aquele que a utiliza” (BARDIN, 

2004, p. 149). 

 No entanto, precisávamos saber quais das edições dos cadernos seriam utilizadas 

para a análise, e o que seria analisado nestas edições. Resolvemos para a seleção das 

edições utilizar a técnica da Amostragem não probabilística de semanas compostas. 
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Segundo Duarte e Barros, esta amostragem acontece quando “escolhe-se, no calendário, 

a semana que servirá como lise, geralmente uma segunda-feira. Na semana seguinte, o 

dia escolhido será terça-feira, na semana posterior a quarta-feira e assim por diante, até 

chegar a sétima semana, que inclui o domingo”. (DUARTE E BARROS, 2005, p. 293) 

 No caso deste trabalho, no qual as edições dos cadernos eram semanais (e no 

caso do Kzuka na Zero ainda é), pegamos uma edição por mês, seguindo os passos da 

Amostragem não probabilística de semanas compostas, como por exemplo: pegamos a 

primeira edição do mês de janeiro, em fevereiro selecionamos a segunda, em março a 

terceira, em abril a quarta, em maio novamente a primeira, e assim consecutivamente, 

até chegar ao mês de dezembro, fechando um ano de edições. Procuramos por pegar as 

edições publicadas no primeiro ando dos cadernos. 

 Desta forma, selecionamos para análise no caderno Zerou as seguintes edições: 

-13 de agosto de 1999 (Edição 01); 

-10 de setembro de 1999 (Edição 05); 

-15 de outubro de 1999 (Edição 10); 

-26 de novembro de 1999 (Edição 16); 

-03 de dezembro de 1999 (Edição 17); 

-14 de janeiro de 2000 (Edição 23); 

-18 de fevereiro de 2000 (Edição 28); 

-24 de março de 2000 (Edição 33); 

-07 de abril de 2000 (Edição 35); 

-12 de maio de 2000 (Edição 40); 

-16 de junho de 2000 (Edição 45); 

-28 de julho de 2000 (Edição 51). 

  No caderno Patrola, as edições selecionadas foram: 

-30 de janeiro de 2004 (Edição 01); 

-13 de fevereiro de 2004 (Edição 03); 

-19 de março de 2004 (Edição 08); 

-23 de abril de 2004 (Edição 13); 

-07 de maio de 2004 (Edição 15); 

-11 de junho de 2004 (Edição 20); 

-16 de julho de 2004 (Edição 25); 

-27 de agosto de 2004 (Edição 31); 

-03 de setembro de 2004 (Edição 32); 
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-08 de outubro de 2004 (Edição 37); 

-19 de novembro de 2004 (Edição 43); 

-24 de dezembro de 2004 (Edição 48). 

  Já no caderno Kzuka na Zero, as edições selecionadas foram as seguintes: 

-13 de abril de 2007 (Edição 01); 

-11 de maio de 2007 (Edição 05); 

-15 de junho de 2007 (Edição 10); 

-27 de julho de 2007 (Edição 16); 

-03 de agosto de 2007 (Edição 17); 

-14 de setembro de 2007 (Edição 23); 

-19 de outubro de 2007 (Edição 28); 

-23 de novembro de 2007 (Edição 33); 

-07 de dezembro de 2007 (Edição 35); 

-11 de janeiro de 2008 (Edição 40); 

-15 de fevereiro de 2008 (Edição 45); 

-28 de março de 2008 (Edição 51). 

 Com as edições já selecionadas, o próximo passo foi definirmos o que analisar 

em cada edição. Resolvemos por analisar no caderno Zerou, a matéria de 

comportamento, que tem uma chamada na capa do caderno convidando o leitor para ler 

a matéria no interior do caderno. No caderno Patrola analisamos a matéria de capa, 

publicada na própria capa do caderno. Já no caderno Kzuka na Zero, analisamos 

também a matéria de capa. Neste caderno, na maioria das vezes, a matéria inicia na capa 

e termina no interior do caderno. O Zerou foi o único diferente pelo motivo de, na capa 

do caderno, não haver nenhuma matéria. Então optamos pela matéria de 

comportamento, por esta ser um dos assuntos de maior interesse presente nas chamadas 

da capa. 

 Para analisarmos os assuntos selecionados, decidimos por selecionar categorias 

de análise, o que Bardin chama de Categorização. A autora explica que “a categorização 

é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o género (analogia), com os 

critérios previamente definidos”. (BARDIN, 2007, p.111) 

 Selecionamos 10 categorias, procurando fazer com que uma fosse a oposição da 

outra:  

A1) Festa: Quando falar de um show, uma balada, uma festa em casa, um evento... 
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A2) Estudo: Quando se referir à Escola, Universidade, estudos com amigos... 

B1) Gravidez na Adolescência: Quando se referir às meninas grávidas, ou à um debate 

sobre o assunto. 

B2) Sexo/Ficar: Em relação aos jovens não darem importância para um relacionamento 

sério.  

C1) Drogas: Levando em conta todo o tipo de drogas, desde o álcool e o cigarro até as 

drogas mais pesadas. 

C2) Vida Saudável: Pessoas que malham, cuidam de sua alimentação, fazem 

caminhadas, enfim, assuntos relacionados às boas maneiras de viver a vida cuidando da 

saúde. 

D1) Auto-referenciação: Quando o jornal fizer alguma citação que tenha alguma relação 

com a RBS ou com a Globo. 

D2) Divulgação Midiática: Quando falar nos cadernos de outra mídia que não seja 

ligada a RBS ou Globo. Também vale para quando a matéria tende a divulgar algo, 

como uma festa, um filme (mas que não tenham haver com o grupo RBS e Globo). 

E1) Famosos: Para matérias relacionadas a pessoas famosas, que estão na mídia. 

E2) Busca pela Fama: Matéria que fala de pessoas que estão tentando alcançar a fama. 

  As seis primeiras selecionamos pelo motivo de serem assuntos dos quais os 

jovens costumam se interessar e/ou fazem parte do cotidiano deste público. As quatro 

últimas apontamos a partir de uma pré-observação das edições selecionadas para a 

análise, levando em conta o interesse do veículo, ou seja, do jornal Zero Hora. Também 

resolvemos selecionar mais uma categoria, chamada de “Outros”, em que entram as 

matérias que não se encaixam em nenhuma das categorias anteriores. 

 Também fizemos um mapeamento de cada matéria, ou seja, descrevemos como 

ela foi publicada, ou seja, como tratou do assunto proposto. 

 Como já sabíamos o que iríamos trabalhar, estabelecemos alguns capítulos para 

um melhor entendimento dos assuntos que se referem à esta pesquisa. Procuramos 

mostrar, antes da análise, quem são os jovens e como é a relação desse público com os 

meios de comunicação. Também apresentamos um capítulo que mostra a influência da 

mídia em relação aos leitores. Um capítulo traz, também, sobre o método de valor-

notícia ou critérios de noticiabilidade, que diz respeito ao porquê do fato se tornar uma 

notícia. E para fechar, mostramos um breve histórico sobre o jornal Zero Hora, bem 

como dos cadernos Zerou, Patrola e Kzuka na Zero. 

 A partir destes procedimentos já estabelecidos, partimos para a análise. 
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6. LEITURA ANALÍTICA DOS CADERNOS 

 

6.1 O ZEROU 

 

 A primeira edição do caderno Zerou, que foi encartada no Jornal Zero Hora no 

dia 13 de agosto de 1999, sexta-feira, trouxe como primeira chamada de leitura na capa 

uma matéria de comportamento, que dizia assim: “Dicas e histórias de quem teve medo 

e frio na barriga antes do primeiro encontro”. 

 A matéria fala sobre jovens que temem o primeiro encontro com alguém do sexo 

oposto. Fala que eles se sentem inseguros, não sabendo o que fazer para agradar ao 

outro. Também trouxe histórias contadas por jovens que passaram por essa situação. 

Além disso, trouxe dois quadros que eram interligados com a matéria, em que um trazia 

dicas do que fazer e não fazer no primeiro encontro. No outro, os leitores poderiam 

conferir alguns lugares e o que poderia se fazer nesses lugares em um primeiro 

encontro. 

 Dentro das categorias selecionadas, esta matéria se encaixa na de Sexo/ Ficar. 

No caso dos valores-notícia, esta matéria apresenta os seguintes: Disponibilidade e 

Dramatização. O primeiro, por ser uma matéria em que o jornalista tem fácil acesso 

para construir, pode entrar em contato com os entrevistados por telefone, email, não 

precisando estar onde eles estão. Já o segundo, por revelar atitudes em que as pessoas 

devem ou não ter em um primeiro encontro. 

 Na edição número 05, veiculada no dia 10 de setembro de 1999, sexta-feira, a 

matéria de comportamento também ocupou a primeira chamada da capa e falava sobre 

“Histórias de quem sofreu ou conviveu com manifestações de racismo”. Mostrava para 

conferir a matéria na página 03 do caderno. Quem a conferiu se deparou com uma 

matéria que mostra que o racismo ainda existe. Que as pessoas negras, na sua maioria, 

são vistas com olhares diferentes e até com nojo. A matéria falou também de 

constrangimentos relatados por pessoas negras e do preconceito que “rola”, muitas 

vezes, de uma pessoa branca estar a fim de namorar uma pessoa negra (assunto que se 

destacou nos relatos), e os amigos acham um absurdo. Anexado à matéria, tinha dois 

box, em que um relatava sobre leis que mostram que todos os seres humanos são iguais 

e têm os mesmos direitos e que racismo é crime, o outro, mostrava o que as pessoas que 

sofriam racismo tinham de fazer para denunciar. 
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 Dentro das categorias selecionadas, a de outros foi a que esta matéria mais se 

encaixou, pois trata do assunto “racismo”. Dentre os critérios de noticiabilidade, foram 

encontrados nessa matéria os de Relevância, na medida em que a matéria pode causar 

um impacto na vida de quem a lê, como perceber que todos os seres são iguais, 

independente da cor de cada um; Disponibilidade, por ser uma matéria de fácil acesso, 

ou seja, de fácil construção; e Dramatização, quando o jornalista escreve que o racismo 

existe, fazendo, ao mesmo tempo, uma crítica contra isso. 

 No dia 15 de outubro de 1999, sexta-feira, o Zerou publicou sua 10º edição. 

Como primeira chamada da capa estava a matéria de comportamento que dizia: “Você 

já cometeu algum crime? Descubra o que pode destruir uma amizade”. 

 A matéria foi dividida em quatro tipos de crimes que relatavam sobre situações 

que estragam uma amizade. Encaminhando, em sua maioria, para o assunto de 

namorados, interesses por uma guria/guri, os crimes eram por exemplo sobre começar a 

namorar alguém e se afastar dos amigos; sair com outra turma de amigos, roubar 

paquera, intrigas e chantagens. Um quadro trouxe 3 tipos de crimes, que era o culposo, 

doloso e eventual. 

 Em relação às categorias, mesmo trazendo bastante assunto sobre namoros, 

paqueras, se encaixa na de outros, pelo motivo do assunto principal ser os crimes dentro 

de uma amizade. Dentro dos valores-notícia, encontramos nessa matéria, o de Conflito, 

pois a matéria relata sobre conflitos que abalam uma amizade; o de Disponibilidade por 

mais uma vez ser um assunto que pode ser planejado, ou seja, pensado, sem ter de estar 

em um certo lugar e em um certo horário para fazer e a Dramatização, por envolver no 

texto atos críticos, emocionais e conflituosos, quando mostra que um amigo é capaz de 

trair outro. 

 A primeira chamada da capa da edição do dia 26 de novembro de 1999, sexta-

feira, e de número 16, era a de comportamento. Convidava o leitor para conferir na 

página 03 a matéria sobre “Despedidas na escola: as turmas que vão se separar no ano 

que vem já sentem saudade”. Mostrando sobre a finaleira das aulas, e conseqüentemente 

a troca de escolas (para quem termina o 2º grau ou o ensino fundamental), a matéria 

trazia relatos de jovens que teriam de se despedir de suas escolas e partir para outra, 

deixando para trás suas amizades. Os relatos dos entrevistados eram, na maioria, a 

tristeza de deixar os amigos. 

 Esta matéria foi classificada na categoria estudo, pois, mesmo abordando em 

grande parte da matéria a saudade que os amigos sentiriam um dos outros, o foco 
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principal era escola. Dos critérios de noticiabilidade, os usados foram o Tempo, na 

medida em que todo o ano acontece o que a matéria mostrou; o Conflito, quando a 

jornalista fala que ao contrário dos outros “você vai encontrar quem não esteja nem aí 

para a proximidade da festa de encerramento de ano”; a Disponibilidade, por ser um 

assunto fácil de trabalhar, podendo entrevistar as pessoas envolvidas sem ter de estar no 

local em um horário certo; Personalização, pois de todos os alunos que estariam na 

situação registrada, os que estavam na matéria foram alguns escolhidos entre muitos; e a 

Dramatização, quando mostra o lado emotivo das pessoas ao terem de se despedir de 

seus amigos do colégio. 

 Na edição de número 17, publicada no dia 03 de dezembro de 1999, em uma 

sexta-feira, a matéria de comportamento não apareceu como primeira chamada de capa, 

mas como segunda, e induzia o leitor para conferir na página 03 uma matéria sobre 

“Namorar ou ficar com um amigo é complicado, mas pode ser bom. Depende de vocês 

dois”. A primeira chamada da capa foi de uma promoção para assistir ao show da banda  

Paralamas do Sucesso.  

 O assunto principal da matéria era sobre amigos se interessarem por amigos, ou 

seja, que de uma amizade pode surgir um namoro, um grande amor. A matéria trouxe 

relatos sobre o medo de se declarar para um amigo, com medo de estragar a amizade, e 

sobre ficar com um amigo e continuar na mesma, só por curtição. Também relatou sobre 

as pessoas que se tornam amigos já com segundas intenções. Dois quadros para 

complementar a matéria traziam: em um vantagens de ficar/ namorar com um amigo. 

No outro revelava algumas desvantagens desta situação. 

 A categoria que se encaixou nesta matéria foi a de Sexo/ Ficar, e os valores 

notícias foram o Conflito, quando a jornalista que escreveu a matéria faz uma 

comparação entre porque é bom ficar/ namorar com um amigo e porque é ruim; a 

Disponibilidade, por ser um assunto fácil de se tratar; e a Dramatização, por aparecer 

na matéria sobre que alguns amigos temem perder a amizade ao falar que estão 

apaixonados (sentimento). 

 O caderno Zerou de número 23, encartado em Zero Hora no dia 14 de janeiro de 

2000, trazia como primeira chamada de capa a matéria de comportamento. A chamada, 

que instigava o leitor para conferir a matéria na página 03, era: “Você já ficou ou 

namorou com alguém feio? Descubra se a beleza é fundamental”. 

 A matéria abordou sobre ficar/ namorar com pessoas “feias”. Assim, mostrou 

sobre os amigos tirarem sarro, ficar com uma pessoa “feia” por causa de uma amiga que 
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quer namorar/ficar com o amigo dessa pessoa “feia”, para fazer ciúmes para outra 

pessoa e também sobre a decepção que se tem às vezes com as pessoas bonitas. Trouxe 

dois box que traziam relatos de jovens sobre o que é um “guri feio” e o que é uma 

“guria feia”. 

 Dentro das categorias de análise selecionadas, a de Sexo/ Ficar é a que melhor se 

encaixa pelo motivo de a matéria tratar sobre ficar com pessoas “feias”. Disponibilidade 

e Dramatização foram os critérios de noticiabilidade localizados no texto. O primeiro 

por se tratar de uma matéria que não exige ao jornalista estar no local do acontecimento 

para o cobrir, podendo planejar a construção da matéria. O segundo porque uma guria 

revela na matéria que às vezes fica com os “guris feios” por que tem pena deles. 

 A primeira chamada da edição número 28, veiculada no dia 18 de fevereiro de 

2008, era de comportamento e mostrava: “Você bebe demais? Por quê? As histórias de 

quem exagera e de quem detesta álcool”. 

 Quem leu a matéria, pode conhecer os motivos pelos quais os jovens começam a 

beber ou não. Se referindo sempre em casos de festas, a jornalista Loraine Luz, que foi 

quem escreveu a matéria, trouxe relatos de jovens que bebem para se soltar nas festas. 

Também citou que os jovens acham engraçadas as coisas que fazem quando estão 

bêbados, e muitas vezes bebem porque vêem seus amigos bebendo. A matéria ainda 

mostrou relatos de pessoas que não precisam beber para curtir uma festa. Um box 

relatou curiosidades sobre os problemas e as dúvidas sobre o álcool, como cuidados 

com o amigo que bebe, os efeitos do álcool, entre outros. 

 Mesmo a matéria tratando o tempo todo de festas, o assunto em destaque era o 

álcool e a categoria que melhor se encaixa nesta situação é a de Drogas. Dentre os 

valores notícias descritos por Nelson Traquina, nesta matéria aparecem os seguintes: 

Relevância, porque pode apresentar um impacto para quem lê a matéria, pois em uma 

parte a jornalista mostrou os problemas que o consumo de álcool causa; a Notabilidade, 

quando aparece na matéria uma pesquisa que mostra o quanto os jovens estão 

consumindo álcool; o Conflito, quando a jornalista mostra o lado de jovens que acham 

que para fazer festa devem consumir álcool, mas também mostra aqueles jovens que 

acham o contrário; a Infração, na medida em que é citado que mesmo sendo proibida a 

venda de bebidas alcoólicas, isto não é respeitado; e a Disponibilidade, por ser uma 

matéria que o jornalista tem fácil acesso para construir e entrevistar suas fontes. 

 A edição de número 33, que saiu no Jornal Zero Hora no dia 24 de março de 

2000, sexta-feira, trouxe como primeira chamada na capa a matéria de comportamento. 
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Nela, além de relatar para conferir a matéria na página 03, mostrava assim: “Desculpas 

para escapar de um relacionamento que você não quer levar adiante”. 

 A matéria mostrou relatos de várias situações para terminar um relacionamento 

que não quer que dê em namoro. Ensinou, através de relatos de jovens, estratégias para 

terminar um namoro que nunca foi sério, estratégias para não começar um namoro 

muito sério e também uma estratégia que não deu certo (ou deu sem querer?), na qual a 

pessoa tentou evitar a outra, mas acabou dando em namoro. Também é visível no texto, 

que os jovens não querem perder sua liberdade, e preferem ficar solteiros, “pulando de 

galho em galho”, ao assumir um namoro sério. Um quadro trouxe dicas para deixar os 

leitores ligados sobre as atitudes de quem não quer prosseguir com um relacionamento. 

 A categoria de Sexo/ Ficar é a que se encaixa nesta situação, e os valores notícia 

encontrados foram os de Relevância, pois um box mostra na matéria dicas de situações 

ou frases que se o leitor tiver um namorado e se identificar com alguma delas é porque o 

namoro está por acabar. Neste caso, terá um impacto na vida do leitor que ler e estiver 

passando por esta situação; Disponibilidade, por ser uma matéria fácil de construir e 

Dramatização, na medida em que mostra os sentimentos ao terminar relacionamentos, o 

que, muitas vezes, causa tristeza na pessoa que é deixada. 

 Das quatro chamadas na capa da edição de número 35, publicada no dia 07 de 

abril de 2000, sexta-feira, a matéria de comportamento era a terceira delas. Mostrava 

que nas páginas 06 e 07 do caderno havia uma matéria sobre “Alguns jovens abrem o 

jogo e contam quais as drogas que já experimentaram”. A primeira e a segunda 

chamada falavam sobre o salário mínimo e que as meias explicam muito sobre a 

personalidade dos guris, respectivamente. 

 A matéria, na página 06, traz relatos de jovens que já experimentaram algum 

tipo de droga. Falam que é por influência, curiosidades, para saber que tipo de sensação 

a droga oferece. Também falou sobre provar, se viciar e se arrepender. Ainda nesta 

página, um quadro traz o depoimento de um jovem que está se tratando para a 

desintoxicação. Ele fala que se arrepende, pois roubou do pai para conseguir usufruir 

drogas e que agora quer seguir outra vida. Também traz na página 06 uma curiosidade 

em uma “bola” que se destaca na página, onde diz que o refrigerante coca-cola tinha 

cocaína na sua fórmula, mas que após um tempo foi retirada. Já na página 07, os leitores 

puderam conferir sobre sensações de algumas drogas, se causa dependência química e 

conseqüências do uso crônico de drogas ilícitas (maconha, cocaína...) e lícitas (álcool, 

tabaco...). 
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 A categoria Drogas é a que se encaixa esta matéria. Dentre os critérios de 

noticiabilidade, os encontrados foram: Relevância, porque quem lê a matéria vai se 

surpreender com alguns depoimentos e com os efeitos ruins que a droga causa. Quem é 

usuário pode se sentir na obrigação de parar e quem não é pode nunca querer usar; 

Notabilidade, quando a jornalista diz que uns amigos cheiraram aspirina para substituir 

a cocaína, o que não é algo normal; Conflito, na medida em que a matéria apresenta o 

lado de quem já usou drogas e gostou e de quem já usou e não gostou, ou se arrependeu; 

Disponibilidade, por ser um assunto que pode ser pensado e feito quando quiser; 

Dramatização, porque mostra a tristeza que a droga trás para alguns e os conflitos que 

resultam quando se usa; e a Consonância, quando em uma chamada dentro da página, a 

qual é ligada a matéria, diz que, antigamente, o refrigerante coca-cola continha cocaína 

em sua fórmula, mas que hoje não tem mais. 

 A edição de número 40, publicada no dia 12 de maio de 2000, sexta-feira, trouxe 

como primeira chamada de capa a de comportamento, que mostra “Dez divertidas 

qualidades que toda mãe deve ter para agradar você”. 

 A matéria traz 10 mandamentos relacionados à mãe, mandamentos que foram 

criados por jovens, com a ajuda do caderno Zerou. Seria dia das mães, mas os 

mandamentos traziam assuntos que os jovens queriam que suas mães os cumprisse, 

como por exemplo, o de respeitar a privacidade, saber a hora de ser amiga e a hora de 

ser mãe, ficar longe do telefone quando você estiver falando com alguém, entre outros... 

 Das categorias selecionadas, a de outros é a que se encaixa essa matéria, na 

medida em que trata sobre “Reclamações e sugestões”. Em relação aos valores-notícia, 

a matéria apresenta o de Tempo, por se referir ao dia das Mães; Notabilidade, ao invés 

de fazer uma matéria que relatasse algo de bem sobre as mães, o que aconteceu foi ter 

uma matéria que é o contrario, ou seja, mostra a mãe que os leitores entrevistados 

gostariam de ter, sendo assim, como eles queriam que a mãe deles fosse; 

Disponibilidade, pois se trata de uma matéria que pode ser planejada, pensada; 

Amplificação, quando engloba todas as mães, ou seja, quando criam dez mandamentos 

que deveriam ser seguidos pelas mães; e Dramatização, quando mostra que os jovens 

não gostam de algumas atitudes de suas mães, o que causa conflito entre eles. 

 A chamada de comportamento não apareceu na capa da edição de número 45, 

veiculada na data 16 de junho de 2000, numa sexta-feira. Apenas foi citado no editorial 

da capa para os leitores ler depoimentos sobre irmãos gêmeos na página 05. Quem fosse 

até a página, poderia ver que era a matéria de comportamento que estava lá e trazia o 
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título “Irmãos gêmeos, iguais em quê?”. Na capa, as chamadas se referiram aos 

anúncios, respectivamente: para conferir sobre roupas que uma galera usou em uma 

festa a fantasia, uma promoção que dava ingresso para assistir aos jogos da Liga 

Mundial de Vôlei, outra promoção que dava ingresso para ir ao teatro, e uma entrevista 

com uma instrutora de pára-quedismo, que disse sobre o medo e a coragem de quem 

salta pelos ares. 

 A matéria de comportamento traz relatos de irmãos gêmeos, sobre o que os 

mesmos enfrentam em função disso. Descreve que existem gêmeos idênticos 

(univitelinos) e diferentes (bivitelinos). Também descreve sobre os gêmeos fazerem ou 

não as mesmas coisas, terem os mesmos gostos, os mesmos amigos, etc. Uma parte 

separada, mas que complementa a matéria, traz o assunto sobre os pais terem de cuidar 

da criação de filhos gêmeos (não só os pais como também quem convive com os 

mesmos). Fazer comparações depreciativas e pôr apelidos nos mesmos não é 

aconselhado. Também tem de fazer de tudo para os gêmeos ter identidades próprias. 

Ainda nessa matéria, um quadro com um depoimento escrito pela jornalista Loraine Luz 

( a qual escreveu a matéria e que tem uma irmã gêmea), relatou sobre a vida de irmã 

gêmea, ressaltando que as pessoas as ligam muito, e pensam que onde está uma tem de 

estar a outra... 

 A matéria acima entra para a categoria outros pelo motivo de tratar sobre 

“Relacionamentos”. Relevância, Disponibilidade, Amplificação e Dramatização foram 

os critérios de noticiabilidade encontrados no texto: o primeiro, por causar impacto em 

pessoas que tenham amigos/filhos gêmeos, pois a matéria apresenta relatos de que não é 

bom fazer comparações entre gêmeos. O segundo, por ser um assunto “livre”, ou seja, 

algo que não é momentâneo, que pode ser pensado/planejado. A terceira, quando 

apresenta dicas de como se deve tratar os gêmeos. Isso vale para qualquer gêmeo. Na 

quarta e última, na medida em que diz que não é certo fazer comparações entre pessoas 

gêmeas. 

 A matéria de comportamento apareceu como segunda chamada na capa da 

edição do dia 28 de julho de 2000, edição publicada em uma sexta-feira e de número 51. 

Na chamada, mostrava que na página 07 do caderno teria uma matéria sobre: “Você 

briga com seu irmão ou com sua irmã por causa de roupa? Saiba que você não é o 

único”. A primeira chamada na capa era uma promoção que induzia o leitor à levar seu 

irmão menor para ver Disney no Gelo. 
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 O texto da matéria de comportamento é sobre irmãos que brigam por um pegar a 

roupa do outro. Na matéria aparecem relatos do tipo: Eu empresto porque tenho pena, 

ou que odeia quando o irmão pega suas roupas. Mostra, também, que quando isso 

acontece é mais fácil de dar briga com um irmão do que com um amigo, porque com 

pessoas de casa a gente se sente mais a vontade para gritar e xingar. Um box traz crimes 

imperdoáveis em relação às “pegações de roupas”, como ver a amiga da sua irmã com 

sua roupa e tu querer usar uma roupa e ver que sua irmã usou e a deixou suja. 

 Das categorias, a de outros foi a escolhida para encaixar essa matéria, na medida 

em que fala sobre “desentendimentos familiares”. Dos valores-notícia, os localizados 

foram: o de Conflito, quando mostra na matéria que existem muitos conflitos/ brigas 

entre irmãos por causa de roupas, ou seja, por um pegar a roupa do outro emprestada; o 

de Disponibilidade, por ser uma matéria que o jornalista tem fácil acesso para construir, 

e pode entrar em contato com as fontes por telefone, email, não precisando estar onde 

elas estão e a de Dramatização, quando mostra que às vezes os irmãos emprestam a 

roupa ou por pena do outro, ou para não entrar em conflitos com seus pais. 

  Dentre as análises feitas, observou-se que dentre as categorias selecionadas, o 

caderno Zerou apresentou o seguinte resultado: das 12 edições analisadas, constatou-se 

que nenhuma matéria se referiu às categorias de Festa, Gravidez na adolescência, Vida 

Saudável, Auto-Referenciação, Divulgação Midiática, Famosos e Busca pela Fama. 

Sobre Sexo/ Ficar, 04 matérias trouxeram esse assunto. Em relação ao Estudo, 01 

matéria se relacionou a essa categoria. Drogas foi o assunto em 02 matérias e em 

relação a outros assuntos, 05 matérias foram encontradas. (ver tabela 01) 

 Em relação aos valores-notícia, os valores de Morte, Notoriedade, Proximidade, 

Novidade, Inesperado, Escândalo, Equilíbrio, Visualidade, Concorrência, Dia 

Noticioso e Simplificação não foram encontrados em nenhuma das 12 matérias 

analisadas. Já os de Infração, Personalização e Consonância apareceram em apenas 01 

das matérias de análise, não sendo necessariamente a mesma matéria. Tempo e 

Amplificação apareceram em 02 matérias. A Notabilidade se fez presente em 03 das 

matérias analisadas, a Relevância em 05, o Conflito em 06, a Dramatização em 11 e a 

Disponibilidade foi encontrada em todas as 12 matérias analisadas. (ver tabela 02) 

 

Tabela 01: 

Festa 0 
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Estudo 01 

Gravidez na Adolescência 0 

Sexo/ Ficar 04 

Drogas 02 

Vida Saudável 0 

Auto-Referenciação 0 

Divulgação Midiática 0 

Famosos 0 

Busca pela Fama 0 

Outros 05 

 

Tabela 02:  

Morte 0 

Notoriedade 0 

Proximidade 0 

Relevância 05 

Novidade 0 

Tempo 02 

Notabilidade 03 

Inesperado 0 

Conflito 06 

Infração 01 

Escândalo 0 

Disponibilidade 12 

Equilíbrio 0 

Visualidade 0 

Concorrência 0 

Dia Noticioso 0 

Simplificação 0 

Amplificação 02 

Personalização 01 

Dramatização 11 

Consonância 01 
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6.2 O PATROLA 

 

 Na primeira edição do caderno Patrola, publicada pelo Jornal Zero Hora, no dia 

30 de janeiro de 2004, sexta-feira, a matéria de capa era sobre a carreira da atriz e 

modelo Fernanda Lima. A matéria relatou sobre trabalhos, planos para o futuro e um 

pouco também de vida particular de Fernanda. 

 Além de citar bastantes trabalhos que a atriz já fez ou está por fazer, esta matéria 

não vai entrar na categoria de Divulgação Midiática, mas sim, na categoria Famosos, 

pois o tempo todo se referiu a atriz Fernanda Lima. Dos critérios de noticiabilidade, 

aparecem nessa matéria a Notoriedade, por relatar da vida de alguém famoso e a 

Disponibilidade, por se tratar de um assunto frio, ou seja, podendo ser construído a 

qualquer momento/ horário/ lugar. 

 Na edição de número 03, publicada no dia 13 de fevereiro de 2004, numa sexta-

feira, a matéria de capa era sobre uma menina que ganhou um violão da banda Charlie 

Brown Jr., no evento de músicas Planeta Atlântida. 

 Apesar do foco principal da matéria ser a menina que ganhou o violão da banda 

de rock santista Charlie Brown Jr., a matéria fica classificada nas categorias de Festa e 

Auto-Referenciação. O jornalista que escreveu a matéria, Ticiano Osório, 

provavelmente, aproveitou este acontecimento para escrever uma matéria que mostrasse 

sobre o Planeta Atlântida, sendo assim uma maneira diferenciada de divulgar o evento 

que havia ocorrido há mais ou menos uma semana. A categoria de Festa foi escolhida 

por se tratar de um evento que tem shows, agito. Já a de Auto-Referenciação pelo 

motivo de o Planeta Atlântida ser um evento produzido pela RBS. Dos critérios de 

noticiabilidade, encontrou-se na matéria os de: Notoriedade, por se tratar de algo que 

aconteceu em torno da Banda Charlie Brown Jr.; Tempo, pelo fato de a história contada 

ter acontecido no festival de músicas Planeta Atlântida, evento que acontece todos os 

anos, no verão; Notabilidade, na medida em que foi abordado um assunto “bom” sobre 

o evento, ao invés de mostrar os problemas que aconteceram durante o festival. 

Também por falar sobre um evento que levou muitas pessoas a participar, o Planeta 

Atlântida; e Personalização, pois valorizou de todas as pessoas que estavam presentes 

no festival uma menina que ganhou um violão de uma banda que tocou no evento. 
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A edição número 08, encartada no Jornal Zero Hora no dia 19 de março de 2004, 

sexta-feira, trouxe uma matéria sobre quatro jovens atrizes gaúchas, mostrando os 

trabalhos que as meninas já realizaram e falando sobre o futuro das mesmas. 

Dentro das categorias de análise, esta matéria fica classificada como Famosos e 

Auto-Referenciação. Famosos pelo motivo de mostrar atrizes que atuam/ atuaram em 

novelas, programas e seriados renomados. Já a Auto-Referenciação foi escolhida porque 

a matéria cita atrizes da Globo, e cita, na maioria das vezes, trabalhos realizados por 

essas meninas na Rede Globo. A Notoriedade e a Disponibilidade foram os valores-

notícia encontrados. O primeiro, por tratar de quatro pessoas famosas. Já o segundo, por 

ser um assunto no qual o jornalista não precisa estar em um exato momento em um tal 

lugar para cobrir o acontecimento. 

 No Caderno Patrola do dia 23 de abril de 2004, e de edição número 13, a matéria 

de capa era sobre o Programa Patrola que é transmitido na RBS TV. Também mostrou 

seus apresentadores. 

Alem de fazer relato, na maior parte do texto, sobre os apresentadores, esta 

matéria entra para a categoria de análise de Auto-Referenciação, pois o principal motivo 

da matéria era revelar que o Programa Patrola da TV seria transmitido, além da RBS 

TV, pelo canal de assinatura Multishow. Dos valores-notícia, os encontrados foram: 

Notoriedade, por relatar, na maior parte da matéria, sobre os apresentadores do 

programa Patrola; Novidade, pois está anunciando que o programa Patrola vai passar 

também no canal por assinatura Multishow e que Gabriel Moojem, um dos 

apresentadores, sai do Patrola dentro de um mês para apresentar o Mochilão, na MTV; e 

Disponibilidade, por ser um assunto de fácil construção, ou seja, fácil de cobrir. 

A matéria e a entrevista publicadas na edição número 15, que foi publicada no dia 07 

de maio de 2004, tratou sobre a atriz Heloísa Perissé. Trouxe os trabalhos realizados 

pela atriz e divulgou alguns trabalhos que estavam por vir. 

 A matéria acima fica classificada nas categorias selecionadas como Auto-

Referenciação, pois Heloíza se trata de uma atriz Global e também por induzir o leitor, 

em um pequeno chamado, a escutar no site do Clicrbs uma música do CD da Tati; 

Famosos, por ela ser famosa e falar de sua vida e Divulgação Midiática, na medida em 

que noticia uma peça teatral, Cócegas, que estaria sendo apresentada em Porto Alegre, 
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além de fazer propaganda, em um Box, de um do CD da Tati (Nome de uma 

personagem de Heloísa). Notoriedade, Disponibilidade e Concorrência foram os 

valores-notícia utilizados na matéria: o primeiro por fazer uma entrevista/ matéria com a 

atriz Heloísa Perissé. O segundo porque se trata de uma matéria que o jornalista tem 

fácil acesso para construir, pode entrar em contato com a atriz por telefone, email, não 

precisando estar onde ela está. E o terceiro, quando a jornalista fala que “Apesar da 

agenda apertadíssima, o Patrola conseguiu um tête-à-tête com Heloísa, que é mãe de 

uma menina de quatro anos e ainda é escritora e roteirista”. 

 No Patrola do dia 11 de junho de 2004, sexta-feira, edição número 20, a matéria 

de capa era sobre um casal de namorados que venceu uma promoção do caderno e teve 

uma foto dos dois publicada na capa do mesmo. 

 Dentre as categorias de análise, a de Sexo/ Ficar e Auto-Referenciação foram as 

que melhor se encaixaram na matéria. Mesmo relatando sobre um casal de namorados, 

que está mantendo um relacionamento sério, a maioria do texto mostrou o antes de 

assumir este namoro, ou seja, os “rolos” que eles tinham entre si e com outras pessoas. 

Por esse motivo, foi escolhida a categoria de Sexo/ Ficar. Já a de Auto-Referenciação se 

adequou à matéria por tratar de um assunto que surgiu a partir de uma promoção 

realizada pelo caderno Patrola junto com o site ClicRBS. Também tinha uma pequena 

chamada incentivando os leitores a conferirem no site ClicRBS a galeria das fotos 

enviadas para a promoção. Dos critérios de noticiabilidade, esta matéria apresentou os 

seguintes: Relevância, porque a matéria foi relevante para o casal de namorados, que 

estavam brigados e, quando viram o resultado da promoção, celebraram as pazes; 

Tempo, por ter sido uma matéria realizada a partir da data comemorada no outro dia; 

Disponibilidade, por ser uma matéria de fácil contato com as fontes, independente do 

lugar que ela e/ou o jornalista estejam; Visualidade, pois partiu da foto que os 

namorados enviaram para a promoção para fazer a matéria; Amplificação, quando o 

jornalista fala: “Então, Andressa & Rolf e todos os casais do mundo: feliz Dia dos 

Namorados!”; e Personalização, na medida em que de todos os casais de namorados 

que existem para tratar sobre este acontecimento, o casal da matéria foi o escolhido. 

 A edição de número 25, encartada no Jornal Zero Hora do dia 16 de julho de 

2004, trouxe uma matéria e uma entrevista com uma menina que escreveu um livro 

sobre suas experiências sexuais: “100 Escovadas Antes de Ir para a Cama”. 

 Mesmo tendo uma entrevista com a autora, Melissa Panarello, e relatando sobre 

o assunto Sexo, a matéria entra para a categoria de Divulgação Midiática, pelo motivo 
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de o assunto principal abordado ser o livro que a jovem escreveu. Também aparece a 

Auto-Referenciação, quando em uma pequena chamada induz os leitores a conferir no 

site ClicRBS trechos do livro. Dentre os critérios de noticiabilidade estão presentes 

nessa matéria o de Notoriedade, por mostrar uma entrevista com a autora de um livro 

que está fazendo muito sucesso. Proximidade, pois a autora é Italiana, então estão 

trazendo para o Brasil/ Rio Grande do Sul um livro que foi escrito primeiramente na 

Itália. Notabilidade, na medida em que a autora do livro traz os relatos de sua vida 

sexual na sua adolescência, o que não é uma coisa normal, porque a maioria das 

adolescentes não costumam revelar para “o mundo” esse assunto. E a Disponibilidade, 

pois como foi citado na matéria, a entrevista com a autora foi realizada por email, não 

precisando a jornalista ter um contato direto com a entrevistada. 

 Publicada no dia 27 de agosto de 2004, sexta-feira, a edição de número 31 

trouxe como matéria de capa a entrada dos novos integrantes da Banda Reação em 

Cadeia. Trouxe também possíveis motivos da saída dos antigos membros, e o que os fãs 

acharam de tudo isso. 

 Famosos e Divulgação Midiática foram as categorias que se encaixaram nessa 

matéria. Famosos por tratar de uma banda de destaque. Divulgação Midiática por 

revelar/fazer propaganda sobre os novos integrantes da Reação em Cadeia. Dos valores-

notícia descritos por Nelson Traquina, os presentes neste texto foram os seguintes: 

Notoriedade pelo fato de o assunto principal ser sobre a Banda Reação em Cadeia, que é 

uma banda famosa; Relevância, para os fãs da banda, a matéria é relevante, na medida 

em que mostra a saída de dois integrantes e a entrada de outros dois; Novidade, pois 

revela a saída de dois integrantes e a entrada de outros dois; Inesperado, na medida em 

que alguns fãs não esperavam a saída dos antigos integrantes; Conflito, quando o 

jornalista mostra na matéria o que os integrantes que continuaram na banda falaram 

sobre a saída dos outros e, ao mesmo tempo, relacionou as respostas dos integrantes que 

saíram, o que tornou uma discussão; e a Concorrência, pois mesmo não citando no 

texto se é furo de reportagem ou não, é um assunto que interessa aos fãs da banda, e que 

pode não ter sido divulgado por nem um outro meio de comunicação, sendo assim furo 

de reportagem. 

A edição de número 32, veiculada no dia 03 de setembro de 2004, sexta-feira, traz 

relatos de jovens que compõem a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). 
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Mostra o preconceito que existe por uma pessoa ser musicista, e divulga sobre as 

apresentações e como fazer para entrar para a equipe da Ospa. 

 Das categorias de análise, a matéria fica relacionada com a de Divulgação 

Midiática, a partir de a matéria tratar sobre músicos da Orquestra e também fazer 

algumas propagandas sobre a mesma. Disponibilidade foi o único critério de 

noticiabilidade presente, sendo assim uma matéria de fácil acesso as fontes e construção 

das informações. 

 A matéria da edição de número 37, publicada em 08 de outubro de 2004, sexta-

feira, traz relatos de três jovens que resolveram seguir a carreira militar, além de seguir 

com suas atividades anteriormente exercidas na vida. 

 Estudo e Divulgação Midiática são as duas categorias presentes nestes textos em 

que, a primeira se refere aos jovens terem de ser estudantes para ingressarem no Centro 

de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), onde os alunos têm aulas práticas com 

armas e discutem assuntos da atualidade. A segunda, se refere ao CPOR, com destaque 

um Box que informa como conhecer melhor o Centro, apresentando o endereço e o site. 

Dos valores-notícia, os que fazem parte desta matéria são os de Proximidade, quando o 

jornalista escreve: “Os alunos do CPOR têm aulas práticas com armas e discussões 

sobre assuntos da atualidade, como a guerra do Iraque, a missão de paz do Haiti e as 

eleições nacionais e americanas.”; Disponibilidade, por se tratar de um assunto em que 

o jornalista pode cobrir da onde ele estiver e Personalização, pois de todos os meninos 

que fazem parte da escola CPOR, os que estão na matéria foram os escolhidos. 

 Na edição veiculada no dia 19 de novembro de 2004, sexta-feira, e de número 

43, a matéria trouxe o anúncio de que a banda Jota Queste estaria realizando dois shows 

no Rio Grande do Sul. Também trouxe uma entrevista em forma de texto com o 

vocalista da banda, Rogério Flausino. 

 Dentre as categorias de análise, a matéria foi classificada dentro das de Festa, 

por se tratar de shows da banda; Divulgação Midiática, por divulgar os shows, 

mostrando em um Box os dias, horários, locais, entre outras informações; e Famosos, 

por ter realizado uma entrevista com Rogério Flausino, o qual relatou sobre sua carreira, 

vida e pensamentos. Entre os critérios de noticiabilidade assinalados por Nelson 

Traquina, a matéria apresenta o de Notoriedade, por tratar sobre a banda Jota Queste e 

entrevistar o vocalista da banda, Rogério Flausino. Também apresenta o critério de 

Novidade quando o jornalista escreve que a banda vai tirar férias, diminuir o número de 
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shows, e que vai tocar nos EUA para depois gravar um novo disco. E, por último o de 

Disponibilidade, pois o jornalista não precisou estar com os integrantes da banda para a 

construção do texto, podendo as perguntas serem realizadas por email ou telefone. 

 Publicada em 24 de dezembro de 2004, numa sexta-feira, a edição de número 48 

aborda, como assunto de capa, uma matéria sobre o Filme Meu Tio Matou um Cara, que 

estaria com sessões de pré-estréia e logo entraria em cartaz. Para escrever sobre o filme, 

a jornalista Camila Saccomori, que construiu o texto, trouxe relatos dos atores Sophia 

Reis e Darlan Cunha, protagonistas do filme. 

 Famosos foi uma das categorias escolhidas por trazer relatos dos atores em 

relação ao filme, bem como os de sua vida pessoal. Divulgação Midiática pelo motivo 

de o filme estar entrando em breve em cartaz nos cinemas e Auto-Referenciação por 

trazer uma pequena chamada induzindo o leitor à assistir ao trailer do filme no site 

ClicRBS e, também, para participar de uma promoção do caderno e da Fox, no mesmo 

site, para ganhar ingresso e um brinde do filme Meu Tio Matou um Cara. Notoriedade e 

Disponibilidade foram os valores-notícia visíveis na construção do texto. O primeiro, 

porque entrevista dois atores do filme Meu Tio Matou um Cara. Já o segundo, por ser 

uma matéria fria, ou seja, sem ser preciso a presença do jornalista na hora do fato, 

podendo este fazer a matéria onde estiver, basta combinar uma forma e um dia com os 

entrevistados. 

 Dentre as análises feitas, observou-se que dentre as categorias selecionadas, o 

caderno Patrola apresentou o seguinte resultado: Das 12 edições analisadas, constatou-

se que nenhuma matéria se referiu às categorias de Gravidez na Adolescência, Drogas, 

Vida Saudável, Busca pela Fama e Outros. Sobre Festa, 02 matérias trouxeram esse 

assunto. Em Estudo, apenas 01 matéria. Na categoria de Sexo/ Ficar, também teve 01 

matéria sobre o tema. Em Auto-Referenciação, 07 matérias, mesmo número para as 

matérias que trataram do assunto Divulgação Midiática. Já para Famosos, foram 06 

matérias referentes a esse tema. (ver tabela 03) 

 Em relação aos valores-notícia, os de Morte, Infração, Escândalo, Equilíbrio, 

Dia Noticioso, Simplificação, Dramatização e Consonância não apareceram em 

nenhuma das matérias analisadas. Os critérios de noticiabilidade Inesperado, Conflito, 

Visualidade e Amplificação se fizeram presentes em apenas 01 matéria cada. Já os de 

Proximidade, Relevância, Tempo, Notabilidade e Concorrência apareceram em 02 

matérias cada. Os de Novidade e Personalização em 03 matérias cada. O de 
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Notoriedade apareceu em 09 das matérias analisadas. E o valor-notícia de 

Disponibilidade apareceu em 10 das 12 matérias analisadas. (ver tabela 04) 

 

Tabela 03: 

Festa 02 

Estudo 01 

Gravidez na Adolescência 0 

Sexo/ Ficar 01 

Drogas 0 

Vida Saudável 0 

Auto-Referenciação 07 

Divulgação Midiática 07 

Famosos 06 

Busca pela Fama 0 

Outros 0 

 

Tabela 04: 

Morte 0 

Notoriedade 09 

Proximidade 02 

Relevância 02 

Novidade 03 

Tempo 02 

Notabilidade 02 

Inesperado 01 

Conflito 01 

Infração 0 

Escândalo 0 

Disponibilidade 10 

Equilíbrio 0 

Visualidade 01 

Concorrência 02 

Dia Noticioso 0 
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Simplificação 0 

Amplificação 01 

Personalização 03 

Dramatização 0 

Consonância 0 
 

 

 

6.3 O KZUKA NA ZERO 

 

 A primeira edição do Kzuka na Zero, veiculada pelo Jornal Zero Hora no dia 13 

de abril de 2007, sexta-feira, trouxe na capa uma série de pequenos depoimentos de 

pessoas famosas ou não, sobre a primeira vez delas em algumas situações de suas vidas. 

Na página central continuava a matéria (o que foi avisado na capa), com uma entrevista 

com Alemão, vencedor do BBB7 e com a cantora Ivete Sangalo, os quais também 

relataram situações vivenciadas por eles pela primeira vez. 

 Mesmo havendo depoimentos sobre estudo, festa e primeiro beijo, as categorias 

de análise selecionadas para este trabalho foram as de Famosos, Auto-Referenciação e 

Outros. Famosos, por trazer uma entrevista com pessoas famosas. Auto-Referenciação, 

por uma das pessoas famosas entrevistadas ser o Alemão, que participou do programa 

transmitido pela Rede Globo, Big Brother Brasil. E Outros, por se tratar do assunto 

“Experiências de vida”. Os valores notícia presentes nesta matéria foram os seguintes: 

Morte, quando a cantora Ivete Sangalo fala sobre a morte do seu irmão. Notoriedade, 

pois os principais entrevistados na matéria eram pessoas famosas. Disponibilidade, por 

se tratar de uma matéria que pode ser agendada com os entrevistados um dia para sua 

produção e também uma maneira de entrevistar os mesmos. E Personalização, na 

medida em que valorizou algumas pessoas conhecidas para tratar de um assunto 

relacionado a primeira edição do caderno, trazendo relatos destas pessoas sobre suas 

primeiras vezes em algumas fases de suas vidas. 

 A matéria da edição 05, publicada no dia 11 de maio de 2007, sexta-feira, 

trouxe, por estar próximo ao dia das Mães, uma matéria que mostrava uma típica mãe 

coruja. 

 Dentro das categorias, essa matéria se classifica dentro de Outros, pelo motivo 

de se tratar de uma “Data Comemorativa”. Dentre os critérios de noticiabilidade, foram 



 41

vistos nessa matéria o de Novidade, na medida em que é difícil achar um filho que não 

se incomode com a mãe ligando o tempo inteiro e acompanhando sua rotina diária de 

vida; Tempo, por que fazia referencia ao Dia das Mães; Notabilidade, pois o assunto 

tratado é estranho, é contrario aos outros, porque não é sempre que se acha um filho que 

não se incomoda com a mãe sempre ligando e Disponibilidade, na medida em que não 

precisa estar no momento de um acontecimento para cobrí-lo. 

 Na edição de número 10, encartada em Zero Hora no dia 15 de junho de 2007, 

sexta-feira, a capa trouxe uma apresentação da matéria que faria parte de uma série de 

reportagens sobre os times Grêmio e Inter (que estavam enfrentando uma boa fase no 

futebol), matéria que estava na página central do caderno. Na página central, relatos de 

torcedores, representantes e presidentes dos clubes falaram um pouco de cada clube. 

 Das categorias, a Divulgação Midiática é a escolhida, na medida em que a 

matéria foi escrita com a intenção de divulgar/ mostrar para o público a boa fase dos 

times. Dos valores-notícia, os encontrados foram: Notoriedade, quando traz para a 

matéria depoimentos dos presidentes do Grêmio e do Inter, bem como de representantes 

que já são famosos por defender estes times; Notabilidade, quando a matéria revela o 

número de sócios de cada time; Conflito, na medida em que mostra os dois lados dos 

times que são rivais. Dão a palavra para representantes de ambos os times; 

Disponibilidade, pois é uma matéria que o jornalista tem fácil acesso para construir, 

pode entrar em contato com os entrevistados por telefone, email, não precisando estar 

onde eles estão; Personalização, na medida em que de todos os colorados e gremistas 

existentes, os que foram entrevistados na matéria foram os escolhidos; e Dramatização, 

quando mostra o sentimento que as pessoas expressam pelos times. 

 Publicada em 27 de julho de 2007, sexta-feira, a edição de número 16 do 

caderno Kzuka na Zero traz na capa um pequeno resumo de uma matéria que está na 

página central do caderno. A matéria trata sobre os acontecimentos tristes que tem 

acontecido e ressalta que as pessoas não se mobilizam. Instiga o leitor a começar a 

protestar por ele mesmo, pois se for esperar por outros, nada vai mudar. 

 Dentre as categorias, a de Outros foi a escolhida para representar essa matéria, 

que trata de “Mobilização”. Dentre os critérios de noticiabilidade, estão presentes no 

texto o de Morte, quando se refere aos acontecimentos tristes que acontecem, dos 

acidentes com vôos, que morreram 155 pessoas no acidente do vôo da Gol; o de 

Proximidade, pois traz assuntos e problemas relacionados em todo o Brasil para o Rio 

Grande do Sul, ou até mesmo, para cada individuo em particular; o de Relevância, pois 
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faz com que as pessoas pensem sobre o assunto. Causa um impacto na vida dessas 

pessoas ao lerem tantos problemas e que ninguém faz nada para diminuir este número; o 

de Notabilidade, na medida em que reclamam dos problemas, mas não falam das 

condições de trabalhos, como por exemplo, das pessoas que trabalham nas redes de 

aviões, também na medida em que revela o número de pessoas mortas no acidente do 

vôo da Gol, e ainda quando remete ao acidente em si; o de Amplificação, quando diz 

que todos devem se mobilizar para ajudar nesse problema, não esperar que o outro 

comece; o de Dramatização, quando mostra o sentimento de algumas pessoas ao verem 

que outras não fazem nada para ajudar a diminuir esses acontecimentos tristes. Também 

mostra relatos de pessoas que estão fazendo algo para mudar essa situação e o de 

Consonância, quando a matéria remete aos anos de 1984, quando aconteceu a luta 

contra a ditadura, nas Diretas Já, e também ao ano 1992, quando os caras pintadas 

ganharam as ruas para reinvidicar o Impeachment. Faz assim, uma comparação do 

passado com o presente. 

 Em 03 de agosto de 2007, em uma sexta-feira, a edição número 17 do caderno 

mostrou na capa uma pequena chamada para conferir uma matéria na página central 

sobre “ficar de banda”, ou seja, sozinho em casa, pauta que foi inspirada no enredo de 

uma série que seria lançada em breve pela RBS TV, Pé na Porta. Na página central, 

jovens relataram as vantagens e as desvantagens de ficar sozinho em casa. 

 Das categorias de análise, a de Festa é a que melhor explica essa matéria, sendo 

que um dos principais focos abordados no texto foi que os jovens gostam de “ficar de 

banda” para fazer aquela festa. Notoriedade e Disponibilidade foram os critérios de 

noticiabilidade encontrados na matéria. O primeiro, quando na capa do caderno tem a 

foto de dois atores que iriam protagonizar a série Pé na Porta, que seria transmitida pela 

RBS TV e foi inspirada nesta série que a jornalista escreveu a matéria. E o segundo, na 

medida em que o jornalista pode fazer a matéria quando ele quiser e da maneira que 

achar melhor. 

 A edição do dia 14 de setembro de 2007, sexta-feira, e de número 23, traz na 

capa uma parte de uma entrevista com a atriz Global Deborah Secco, bem como uma 

chamada para conferir na página central o restante da entrevista e uma matéria sobre 

tatuagens, com relatos de pessoas que fizeram uma e amaram, outras que se 

arrependeram, além de depoimentos de um tatuador e de um médico que remove 

tatuagens. 
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 Famosos, Auto-Referenciação e Outros são as categorias de análise visíveis na 

matéria. Famosos por trazer uma entrevista com Deborah Secco, que relatou sobre sua 

vida e foi citada na matéria como uma pessoa que fez uma tatuagem e se arrependeu. 

Auto-Referenciação por Deborah ser uma atriz da Rede Globo. E Outros por se tratar do 

assunto “Decisões”. Dos valores-notícia descritos por Nelson Traquina, os presentes 

nesta matéria são: Notoriedade, porque traz uma entrevista com a atriz Deborah Secco e 

que remete a atriz ao assunto tratado; Relevância, pois a matéria pode causar impacto 

nas pessoas que estão pensando em fazer uma tatuagem. O texto diz que as pessoas 

devem ter certeza do que querem tatuar e que devem ter cuidados com a saúde. Isso 

pode fazer com que o leitor pense bem antes de fazer sua tatoo; Notabilidade, na medida 

em que a pessoa que quer tirar uma tatuagem que era para ser eterna; Conflito, quando a 

matéria traz relatos de pessoas que fizeram uma tatuagem e a amam, mas também 

mostra o lado de quem fez e a odeia, ou seja, se arrependeu; Disponibilidade, por ser 

um assunto que pode ser tratado a qualquer momento, bem como entrevistar as fontes 

quando possível e Dramatização, quando a atriz Deborah Secco diz que não tem 

amigos; também quando uma menina critica uma das tatuagens que tem, porque, 

segundo ela, todo mundo tem igual. 

 Na matéria publicada no caderno Kzuka na Zero no dia 19 de outubro de 2007, 

sexta-feira, edição 28, a capa trouxe uma pequena chamada para o leitor conferir na 

página central do caderno sobre “ser VIP”. Na página central, havia relatos de 

promoters e pessoas dando sua opinião sobre o assunto. 

 Mesmo a matéria se referindo na maior parte ao assunto festa, a categoria 

escolhida foi a de Busca pela Fama, pois o assunto principal era os VIPs, ou seja, as 

pessoas que gostam de se destacar nas festas. Dos critérios de noticiabilidade, os 

notados nesta matéria foram os de Relevância, pois pode ser relevante para os leitores 

que não sabiam o que fazer para ser um VIP. Com as dicas que a matéria fornece, essas 

pessoas agora sabem como devem se comportar; Disponibilidade, na medida em que a 

jornalista tem tempo de construir a matéria e pegar os relatos das fontes; 

Personalização, quando a jornalista diz que entrevistaram os promoters mais badalados 

do estado, valorizando assim essas pessoas; e Dramatização, quando mostra que nas 

áreas VIPs nem sempre tudo é uma maravilha. Que acontecem conflitos ali também. 

 No dia 23 de novembro de 2007, sexta-feira, a edição de número 33 trouxe na 

capa uma pequena chamada para conferir, na página central do caderno, uma matéria 

que mostrou o encontro de dois atletas-amadores com três atletas profissionais. Na 
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página central, foi explicado que os meninos tinham se destacado no 7º Estudantil 

Paquetá Esportes Adidas, um campeonato estudantil que ainda estava em andamento, e 

também mostrou dicas de atletas profissionais para os meninos, bem como relatou sobre 

a carreira destes atletas: o judoca João Derly e os jogadores da dupla Gre-Nal Léo e 

Nilmar. 

  Das categorias, a Famosos e Divulgação Midiática foram as selecionadas. A 

primeira, pelo motivo de trazer pessoas famosas para o interior da matéria e a segunda, 

pelo fato de a matéria ter sido criada a partir de um evento que estava acontecendo. A 

partir dos critérios de noticiabilidade, notamos que nesta matéria se fizeram presentes os 

de Notoriedade, pois trouxe pessoas famosas para falar sobre o assunto; Tempo, por se 

tratar do 7º Estudantil Paquetá Esportes Adidas, campeonato entre escolas; 

Notabilidade, pois envolveu três pessoas famosas para tratar sobre o campeonato; 

Personalização, na medida em que de todos os estudantes que estavam no campeonato, 

os dois meninos que fizeram parte da matéria foram os destaques segundo o Kzuka na 

Zero; e Dramatização, quando os jogadores explicam para os meninos que nunca 

devem desistir do que querem. Que eles sentiram solidão, encontraram empecilhos nos 

seus caminhos, mas que não desistiram nunca e, por isso, estão onde estão. 

 Na edição de número 35, veiculada pelo Jornal Zero Hora no dia 07 de 

dezembro de 2007, sexta-feira, a capa trazia uma pequena chamada falando que os 

“guris” da banda NX Zero se apresentariam na próxima sexta-feira, no Teatro do 

Bourbon Country. Também relatava que na página central os leitores poderiam conferir 

uma matéria sobre o que fazer para chegarem mais perto de seus ídolos. Na página 

central, uma entrevista com o baterista da Banda NX Zero mostrou sobre esse assunto, 

bem como teve relatos de fãs que já chegaram perto de seus ídolos, como CPM22, 

Armandinho e U2. 

 Dentro das categorias selecionadas para a análise, as de Festa foi selecionada 

pelo motivo de a matéria ter iniciado com uma chamada na capa divulgando que haveria 

um show da banda NX Zero, o que é uma festa; Divulgação Midiática por fazer 

propaganda do show; e Famosos, por trazer assuntos relacionados às pessoas famosas. 

Em relação aos valores-notícia, os encontrados foram: Notoriedade, pois o assunto 

principal trata de pessoas famosas ou histórias relacionadas a essas pessoas; 

Proximidade, no caso do “guri” que foi à Europa assistir a um show. A notícia veio a 

partir de algo que aconteceu na Europa; Relevância, pois tem um impacto na vida dos 

fãs, principalmente, os da Banda NX Zero, que revelou como o fã tem de ser para 
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agradar os integrantes da banda; Conflito, quando é revelado na matéria como o fã deve 

e não deve ser. O que ele deve e não deve fazer; Disponibilidade, porque é uma matéria 

que pode ser planejada, pensada; Visualidade, pois tem imagens de fãs com seus ídolos, 

o que descreve a história de quando eles conseguiram chegar perto de quem são fãs; e 

Dramatização, quando mostra na entrevista da Banda NX Zero que eles não gostam de 

certo tipo de fã, que eles preferem outros. 

 Publicada no dia 11 de janeiro de 2008, sexta-feira, a edição de número 40 do 

Kzuka na Zero trouxe em sua capa uma pequena chamada indicando para conferir na 

página central do caderno uma matéria relacionada a “levar fora”, ou seja, ser deixado 

pela pessoa que se está afim. Na página central, relatos de jovens que passaram por essa 

situação complementaram a matéria que trouxe tópicos sobre o que fazer e por que 

comigo?, além de citar pessoas famosas que já levaram “um fora”. 

 Sexo/ Ficar é a categoria de análise que representa essa matéria, por tratar de um 

assunto de relacionamentos que não dão certo.  Dos critérios de noticiabilidade, os 

presentes nesse texto foram: Notoriedade, quando a jornalista traz um box na matéria 

sobre pessoas famosas que foram deixadas por outras pessoas famosas; Proximidade, no 

caso de as pessoas famosas, a maioria delas não eram brasileiras, mas a matéria trouxe 

estes casos para o Brasil, mais especificamente para o estado do Rio Grande do Sul; 

Relevância, para quem está vivendo a situação de ter sido deixado (a) pelo namorado (a) 

a matéria pode provocar um certo impacto na vida e nas decisões dessas pessoas, pois 

apresenta maneiras de “sair da fossa” e também mostra que a pessoa não é a única que 

está passando por isso; Notabilidade, pois traz nomes de pessoas famosas para mostrar 

que elas fazem parte da situação; Disponibilidade, por ser uma matéria fria, que pode 

ser pensada a sua construção e Dramatização, pois mostra relatos de pessoas que ficam 

tristes com o final do namoro, ou que não sabem o que realmente querem fazer, se 

devem ou não terminar uma relação amorosa. 

 A matéria da edição de número 45, veiculada no dia 15 de fevereiro de 2008, 

sexta-feira, trouxe na capa seu início. Era uma pequena chamada que dizia sobre o Palco 

Kzuka no Planeta Atlântida. Na página central do caderno, a programação com horários 

dos shows que tocariam neste palco no festival, bem como a descrição de como seria 

cada show. 

 Dentre as categorias, Festa e Auto-Referenciação são as visíveis na matéria. 

Festa por se tratar de um evento com shows e agito para todos os gostos. Auto-

Referenciação pelo fato de o Planeta Atlântida ser um festival produzido pela RBS TV, 
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bem como a matéria tratar sobre um palco, dentro deste festival, destinado ao Kzuka. 

Dos valores-notícia, foram localizados neste texto os de Notoriedade, pois traz os 

integrantes das bandas que vão se apresentar no Palco Kzuka do Planeta Atlântida para 

relatar como vão ser seus shows; Novidade, na medida em que divulga horários e quem 

vai se apresentar no Palco do Kzuka no Planeta Atlântida; Tempo, por se tratar de uma 

matéria relacionada ao festival de músicas, o Planeta Atlântida, que acontece todo o ano 

no verão; Notabilidade, na medida em que mostra que terão grandes nomes (para quem 

é fã das bandas) no festival; Conflito, quando mostra que no palco Kzuka terão bandas 

de Rock e Pagode, estilo de música diferentes. Na matéria, os vocalistas das bandas de 

pagode revelaram como seriam seus shows e os vocalistas das bandas de rock, em 

contrapartida, relataram como seriam seus shows; Disponibilidade, pois é uma matéria 

que pode ser marcada, ou seja, planejada; e Personalização, na medida em que valoriza 

as bandas que irão tocar no Planeta Atlântida, em específico no Palco Kzuka. 

 Já na edição de número 51, encartada no Jornal Zero Hora no dia 28 de março de 

2008, sexta-feira, a capa trouxe uma pequena chamada com uma frase dita pela 

namorada do Rafinha, o qual venceu o Big Brother Brasil 8, e também uma chamada 

para conferir mais notícias sobre o vencedor na página central do caderno. Na página 

central, relatos da namorada do Rafinha, informações sobre a banda do vencedor do 

BBB8 e curiosidades sobre o Rafinha faziam parte da matéria, bem como relatos de 

jovens que deram suas opiniões sobre se ele realmente merecia vencer e também 

mostrou a torcida de pessoas famosas pelo músico. 

 Auto-Referenciação e Famosos foram as categorias encontradas na matéria, pelo 

motivo de se tratar de um programa transmitido pela Rede Globo e levar os leitores a 

lerem a entrevista da namorada do Rafinha na íntegra, no site do Kzuka e, também, por 

falar do Rafinha, que ficou famoso neste programa, respectivamente. Dentre as 

categorias de análise fornecidas por Nelson Traquina, as que estão presentes nessa 

matéria são as de Notoriedade, pois mostra como foco principal da matéria o Rafinha, 

vencedor do BBB 8; Tempo, por tratar do vencedor de um programa, o Big Brother 

Brasil, transmitido pela Rede Globo uma vez por ano, sempre no verão; Notabilidade, 

quando na matéria é revelado o número de fãs que o Rafinha tem e que sua banda está 

conquistando; Disponibilidade, pois é um assunto que pode ser planejado para a sua 

formulação; Amplificação, pois é um assunto que, no momento em que foi tratado, 

poderia interessar pessoas de qualquer parte do Brasil, ou, quem sabe, do mundo; e 

Personalização, quando dá a palavra para a namorada, mãe e amigos do Rafinha. 
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Valorizando essas pessoas dentro do acontecimento em que o Rafinha é o papel 

principal. 

 Dentro das análises realizadas, observou-se que dentre as categorias 

selecionadas, o caderno Kzuka na Zero apresentou o seguinte resultado: Das 12 edições 

analisadas, constatou-se que nenhuma matéria se referiu às categorias de Estudo, 

Gravidez na Adolescência, Drogas e Vida Saudável. Sobre Festa, 03 matérias 

abordaram o assunto. Já relacionado a Sexo/ Ficar, apenas 01 matéria. Auto-

Referenciação teve 04 matérias. Sobre Divulgação Midiática, 03 matérias abordaram 

esse aspecto. Trazendo o sobre Famosos foram 05 matérias. Abordando o tema Busca 

pela Fama encontrou-se apenas 01 matéria. E relacionado a Outros assuntos foi 

encontrado 04 matérias. (ver tabela 05) 

  Em relação aos valores-notícia, os de Inesperado, Infração, Escândalo, 

Equilíbrio, Concorrência, Dia Noticioso e Simplificação não apareceram em nenhuma 

das 12 matérias analisadas. Os de Visualidade e Consonância apareceram em 01 

matéria cada. Já o de Morte, Novidade e Amplificação apareceram em 02 matérias cada. 

Proximidade se fez presente em 03 matérias. Tempo e Conflito em 04. Relevância em 

05. Personalização apareceu em 06 matérias. Dramatização em 07. Notabilidade em 08 

matérias. Notoriedade em 09. E o valor-notícia de Disponibilidade apareceu em 10 das 

12 matérias analisadas. (ver tabela 06) 

 

Tabela 05: 

Festa 03 

Estudo 0 

Gravidez na Adolescência 0 

Sexo/ Ficar 01 

Drogas 0 

Vida Saudável 0 

Auto-Referenciação 04 

Divulgação Midiática 03 

Famosos 05 

Busca pela Fama 01 

Outros 04 
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Tabela 06: 

Morte 02 

Notoriedade 09 

Proximidade 03 

Relevância 05 

Novidade 02 

Tempo 04 

Notabilidade 08 

Inesperado 0 

Conflito 04 

Infração 0 

Escândalo 0 

Disponibilidade 10 

Equilíbrio 0 

Visualidade 01 

Concorrência 0 

Dia Noticioso 0 

Simplificação 0 

Amplificação 02 

Personalização 06 

Dramatização 07 

Consonância 01 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 49

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho foi desenvolvido com o objetivo de descobrir se o jornal Zero Hora, 

mudava seus cadernos destinados ao público jovem para fazer uma abordagem diferente 

nesses cadernos, ou se a mudança se dava apenas por marketing, ou seja, para ter um 

caderno novo, mas com a mesma abordagem dos anteriores. 

A partir das técnicas de análise utilizadas, demonstradas e desenvolvidas no 

decorrer desta pesquisa, percebeu-se que no caderno Zerou, os jovens se deparavam, na 

sua maioria, com temas do seu dia-a-dia. Assim, mostrava-se para esse público que eles 

não eram os únicos a enfrentarem possíveis problemas da adolescência, como a 

dificuldade de encarar um encontro com alguém do sexo oposto, ou brigar em casa por 

causa de suas roupas. Também alertava os jovens sobre problemas polêmicos como o 

uso de drogas. Então, verificou-se que o Zerou tinha uma relação de “amizade” com 

seus jovens leitores, na medida em que trazia temas polêmicos e, também, procurava 

mostrar aos jovens fatos que eles possivelmente enfrentariam na adolescência. 

No caderno Patrola, o que se percebeu foi que as matérias tinham, na sua 

maioria, enfoque na Divulgação Midiática e, também, em fazer Auto-Referências para a 

empresa RBS. Assim, o principal foco deste caderno era divulgar eventos, shows e, ao 

mesmo tempo, fazer com que o leitor participasse das atividades desenvolvidas pelo 

Grupo RBS, quando remete ao leitor que continue lendo sobre certo assunto em outro 

meio de comunicação do grupo. 

Por fim, o caderno Kzuka na Zero aparece como um meio de mostrar aos jovens 

fatos que acontecem na adolescência e que interessam a esse público. Mas o caderno 

procura sempre destacar uma pessoa famosa dentro do assunto tratado, bem como 

prefere se referir a temas como festa ao invés de tratar sobre drogas, por exemplo.  

 A partir da análise efetuada, percebe-se que enquanto o caderno Zerou tratou os 

jovens com preocupação e amizade, segundo nossas percepções, o caderno Patrola 

abordou esse público como consumidores. Este fato percebido no Patrola, também foi 

percebido no caderno Kzuka na Zero, que, além disso, procurava pôr uma pessoa 

famosa dentro dos assuntos, fazendo com que estas pessoas famosas se tornem 

“normais”, ou seja, com os mesmos ideais dos leitores. O Kzuka na Zero também trata 

os jovens como pessoas que não se preocupam tanto com a vida, ou seja, curtem muita 

festa e programas de entretenimento. 
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 No entanto, viu-se que houve mudanças na abordagem de um caderno para 

outro. Enquanto o Zerou era mais “amigo”, como já foi dito, o Patrola era mais focado 

em divulgar sobre algo, seja uma festa, seja um livro que estava sendo lançado, ou ainda 

um filme que estaria entrando em cartaz nos cinemas. Já o Kzuka na Zero abordava os 

jovens, na sua maioria, como pessoas que estavam sempre fazendo festa, curtindo a vida 

sem preocupação. 

 Em relação aos valores-notícias e as categorias de análise, constatou-se que o 

Zerou procurava trazer mais assuntos que falassem sobre a vida dos jovens, mostrando 

aspectos positivos e negativos sobre os assuntos. O Patrola trazia pessoas conhecidas na 

capa, divulgando algo que envolvesse essas pessoas, ou seja, um teatro ou um show, 

como por exemplo. No Kzuka na Zero, a presença de pessoas famosas nas matérias é 

algo claro de ser percebido. 

 Acreditamos que, dentro desta pesquisa, atingimos os nossos objetivos 

propostos, que eram descobrir as razões pelas quais o Jornal Zero Hora mudava seus 

cadernos destinados ao público jovem. Se continuava com o mesmo propósito em todos 

os cadernos, ou se a mudança se dava por outras razões. 
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ANEXO 1 

 

Zerou – Edição número 01 

Data: 13 de agosto de 1999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entrevista
Caio Blat, o Thiago de

“Andando nas Nuvens”,
confessa que já levou

um fora de uma garota
contracapa

Agendão do fíndi
O melhor do 

fim de semana, 
para quem vai sair 

ou ficar em casa
página central

Comportamento
Dicas e histórias de

quem teve medo e frio
na barriga antes do
primeiro encontro

página 3

EEssppaannttee
oo  aazzaarr

CAMPEÕES .......................................... 2 
A gurizada que faz sucesso. Ele
tem o apelido de Diabo Loiro. Ela
é conhecida por falar demais.

PASSATEMPO .............................. 4
Caça-palavras para quem quer
ficar por dentro do Campeonato
Brasileiro de futebol.

ATUALIDADES ................................. 5
Afinal, o está acontecendo com
os planetas no final do milênio?

FOLHETIM .......................................... 7
Uma história em capítulos feita
por você. A primeira é de arrepiar.

TESTE....................................................... 10

Você é moderno ou clássico?

HORÓSCOPO ................................. 15

A previsão da semana para você.

VISUAL

GILBERTO TADDAY/ZH

a

Zerou
Zero Hora w Sexta–feira, 13 de agosto de 1999 s número 1

Uma imagem escondida em algum lugar, um rasgo da paisagem, um recorte urbano. 

Neste espaço, será publicada toda semana uma foto que, sozinha, vai contar uma história. 
Tem uma simpatia perfeita para
espantar o azar desta sexta-
feira 13: sente em uma poltrona
bem fofa, bata três vezes na
madeira e comece a se deliciar
com as 16 páginas do Zerou. O
caderno é seu.  Participe. Grite.
Reclame. Telefone. Elogie. 
E relaxe. O dia é de sorte!
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“Os verdadeiros analfabetos são os que aprenderam a ler e não lêem”
Mario Quintana
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COMPORTAMENTO

SSoobbrreevviivvaa  aaoo  ssuuffooccoo  ddoo  pprriimmeeiirroo  eennccoonnttrroo
Vocês se conheceram e rolou um clima especial. Capítulo seguinte? O primeiro encontro. 

Pronto, não adianta procurar: a segurança e a espontaneidade desapareceram por completo

“O que eles chamam de nossos defeitos é o que  temos de diferente deles.”

P ara Camila Holewa Urbano,
13, foram duas horas de
experimentações, quatro

trocas de roupa e muita
ansiedade. Para a amiga Paula
Farias Clasen, 14, que assistia a
tudo e tinha que opinar, foram
horas de muita paciência. Camila
não conseguia escolher a melhor
roupa para aparecer no primeiro
encontro marcado com um guri
que conhecera semanas antes.
Tentou três modelos. “Queria
adivinhar do que ele ia gostar”,
conta. Nem ela, nem a Paula, nem
o espelho conseguiram. 

Primeiro encontro é assim:
provoca uma ânsia pelo poder de
adivinhação. E faz desaparecer,
com êxito total, a segurança que a
gente um dia achou que teve.
Pintam todas as dúvidas. Esse
perfume é realmente bom? Dou
um, dois ou três beijos? Quem
sabe não dou nenhum? Primeiro
encontro, adeus espontaneidade.

“Acho que as gurias se
preocupam mais em agradar do
que os guris, eles são menos
sensíveis para essas coisas”, diz

Katiele Pinheiro, 13. Giovane
Fragoso, 14, não concorda. “A gente
conversa com os amigos. A gente
também fica nervoso”, confessa, ao
lembrar da vez em que marcou um
encontro e ficou tão ansioso que
até hoje não sabe se a chuva que
caiu, impedindo-o de ir, ajudou ou
estragou tudo.

GGuurriiss  bbuussccaamm  iinnffoorrmmaaççõõeess
“Tentamos conseguir

informações sobre a guria, saber
como ela é, qual o tipo dela”, explica
Giovane. “A gente nunca tem
certeza de que vai agradar”,
completa Marcelo Borba da Silva, 14. 

Desafio no primeiro encontro é
fazer o papo rolar. O que pode ser
pior? Aquele silêncio
constrangedor ou a tentativa
conjunta de iniciar uma conversa
(pode falar você primeiro...)?
“Costumo esperar pelo que ele diz”,
conta Josiane Gonçalves, 16. “Guri
que fica se gabando, porque faz e
acontece, não agrada”, diz 
Viviane Gonçalves, 15. Mas ela
reconhece: “As meninas que ficam
se achando também não

Dicas do Zerou
✔ Ele conheceu você com um
perfume, que acabou um dia
antes do marcado para o
primeiro encontro. Você corre
para comprar o mesmo? Não
precisa. Experimente outro e
aproveite para perguntar, com
todo o charme que Deus lhe deu,
qual cheirinho ele gostou mais de
sentir atrás do seu pescoço.
✔ Não compare, não cite, não
pense. Enfim, esqueça as 
pessoas com as quais já ficou.
✔ Não exagere na maquiagem
nem no perfume. Fique natural.
✔ Mesmo que esteja
completamente tomado pela

paixão e pela ansiedade, esqueça
aquela pergunta da despedida:
“Você vai me ligar amanhã?”.
✔ Mesmo que a falta de assunto
seja insuportável, não diga “No
que você está pensando?”.
✔ Não pergunte com quantas
pessoas ele ficou antes de você.
✔ Tudo bem que a gente não
sabe onde pôr as mãos nesses
momentos, mas permanecer o
tempo todo com elas nos bolsos
ou passando no cabelo pega mal.
✔ Quanto às roupas, aposte no
visual básico, nada que apareça
mais do que você mesmo.
✔ Mau hálito pega muito mal.
Aliás, em todos os encontros.

Mario Quintana

Lugares para o 
primeiro encontro

Shoppings – Há muitas coisas
para ver e, conseqüentemente,
para comentar quando pintar
aquele silêncio constrangedor
de quem se conhece pouco.
Mas há um detalhe
comprometedor: nesses lugares
movimentados, é muito
comum encontrar algum
conhecido, que,
coincidentemente, costuma ser
o fofoqueiro da turma.
Cinema – O filme na tela é
uma boa desculpa para a falta
de assunto, mas serão duas
horas perdidas, nas quais você
poderia estar conhecendo
melhor a pessoa que tanto lhe
atrai (não importa de que
forma rolasse o papo entre
vocês). Difícil é acertar o filme:
tem gente que namora há anos
e não consegue combinar os
gostos. Escolha bem.
Festas – Nada indicadas se a
intenção do primeiro encontro é
conhecer mais do que o gosto do
beijo dele ou dela. É difícil
manter uma conversa tendo que
berrar no ouvido o tempo todo.
Parques – O guri muitas vezes
prefere lugares assim. Ele pode
colocar uma roupa esportiva e
está feito o visual. A guria pode
enfrentar problemas. Afinal,
nem todos os melhores
modelitos femininos vão
combinar com grama, chão
batido e sol a pino.
Jantares – Podem ser ótimos,
se reunirem a turma toda.
Vocês têm a chance de
conversar sem necessariamente
ser obrigados a ficar um do
lado do outro a noite inteira.
Delicado é se encucar com o
jeito como você come ou se
comporta com talheres
enquanto ele fica com os olhos
plantados em você.

agradam, o cara sempre percebe
quando você está querendo
impressionar”. “Aconteceu
comigo”, lembra Josiane. “Ele
nunca mais me ligou.”

AA  cciillaaddaa  ddee  tteennttaarr  aaggrraaddaarr
Marcelo Borba da Silva é

paciente: “Se o cara gosta da guria,
está apaixonado, aceita algumas
coisas”. As gurias concordam, e a
Josi, experiente, sentencia: “O cara
tem mesmo é que saber trovar.
Não interessa se está rasgado ou
jeitosinho, isso se arruma depois”.

A vontade extrema de agradar
pode ser uma cilada. Se você
marcou um encontro com alguém
é porque, supõe-se, sentiu atração
pela pessoa como um todo. Se ela
aceitou, a recíproca é verdadeira.
“O ideal é ser você mesma”,
aconselha Kamilla Torquato, 13.
“Não adianta aparecer com uma
roupa que não combina com seu
jeito.” Foi mais ou menos isso que
a outra Camila, a Urbano, sacou na
quarta troca de roupa. “Saí com a
que me senti bem.” Arrasou? Não
sabe, nunca mais viu o garoto. Ele
é que não agradou. Apareceu com
o cabelo lambido, cheio de gel,
calça com a cintura lá em cima e
(furão!!!) com o fecho da calça
entreaberto. “A gente fica horas se
estressando para se decepcionar
com o cara”, diz Camila.

Loraine Luz
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Zerou – Edição número 51 
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AAuullaa  mmaaiiss
ddiivveerrttiiddaa
Uma das perguntas feitas

aos campeões é sobre

estudar, ir ao colégio, essas

coisas. Normalmente, os

entrevistados reconhecem

que estudar é importante,

mas também dizem que é

chato. Pois eu garanto: a sala

de aula não precisa ser chata. 

E isso não depende só dos

professores, depende 

(e muito!!!) de você também.

O guri e as três gurias que

foram entrevistados para

esta edição do Zerou (leia na

contracapa) comprovaram

que é possível transformar o

estudo em uma experiência

para lá de divertida. Junto

com outros colegas de

escola, eles montaram todo

o projeto de um hospital. 

Os alunos assumiram o

papel de engenheiros,

advogados, psicólogos,

médicos e jornalistas para

criar o hospital. O trabalho

foi apresentado em Brasília,

para cientistas de todo o

país. E foi superelogiado. 

Que tal você bolar alguma

coisa parecida na sua escola?

Ângela Ravazzolo
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Música
A letra e a tradução 

de Are You Still 
Having Fun?, 

do Eagle-Eye Cherry

página 4

Fique grudado no 
telefone para ir 

ao teatro de graça 
página central

Comportamento
Você briga com seu 
irmão ou sua irmã 

por roupa? Saiba que
você não é o único

página 7

Levou
Seja bonzinho: leve o
seu irmão menor para

ver Disney no Gelo 
página central

Levou
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UUmmaa  gguueerrrraa  eemm  ccaassaa::  sseeuu
iirrmmããoo  ppeeggaa  ssuuaass  rroouuppaass

A quele pentelho do seu irmão
tem a mania de pegar as
suas camisetas e sumir? A

sua irmã adora vestir as suas
roupas novas e ir para o colégio? O
seu irmão calça o seu tênis para
jogar futebol e devolve destruído?
Ou ainda: você está pensando em
uma roupa para sair, chega em
casa e é exatamente a calça que a
sua irmãzinha já está vestindo e
se preparando para a festa. Pois é,
quando acontece esse tipo de
coisa, você tem vontade de
esganar o seu irmão, de chorar de
raiva. É verdade que as roupas são
um dos principais motivos dos
conflitos entre irmãos. O bom é
que, em pouco tempo, tudo acaba
se resolvendo...

O Roberto Douglas da Silveira
Becker, 16, confessa que briga por
coisas banais com o irmão de 12:
“Eu empresto, ele até cuida das
minhas coisas, mas porque eu
insisto. Uma vez ele sujou uma
camiseta novinha, eu fiquei louco.
Eu ganho porque sou maior.
Quando tenho motivo, parto para
a ignorância, já aconteceu de a
gente sair no pau várias vezes”.
Depois da briga, como se nada
tivesse acontecido, os dois
começam a conversar, e volta
tudo ao normal. A mãe do Roberto
diz que ele deve dar o exemplo:
“Nos damos bem, o meu jeito o
irrita, mas ele quer sempre andar
comigo”.

As camisetas são os maiores
problemas da Juliana Alberti
Marchese, 16. O irmão de 12 adora
pegar as camisetas da Juliana
porque ficam grandes nele: “Ele
até cuida. Mas, de vez em quando,
me tira do sério. Brigamos, nos
xingamos, eu fico com pena e
empresto”. A briga não dura
muito. É “chata” para um lado,
“pirralho” para o outro. “Ficamos
um pouco sem se falar e passa.
Nós dois somos irritadinhos. Às
vezes, dá vontade de chorar de
raiva. Não é comum, mas a gente
se pega de vez em quando”, conta
Juliana. Tênis ela não empresta de

✔Pegar sem pedir o tênis
novinho do seu irmão ou da sua
irmã e devolver detonado, depois
de uma partida de futebol.
✔No sábado, não encontrar
aquela roupa que você planejou
vestir porque a sua irmã usou
para ir ao colégio e está suja.
✔Caminhar na rua e encontrar
uma amiga da sua irmã (três
vezes maior do que você) com
uma blusa nova sua.
✔Achar aquela blusa que a sua
irmã pediu emprestada,
dobradinha e bonitinha no
armário. Ótimo! Só que, quando
você está quase pronta para sair,
percebe que a blusa está
manchada ou furada.
✔Colocar uma calça para sair e
ver que está toda larga porque a
sua irmãzinha querida usou
todos os dias no colégio.
✔Ficar sem nenhuma meia
limpa pois os seus irmãos usaram
todas e não colocaram para
lavar.

✔Ter a razão e levar a culpa. 
O seu irmão ou irmã destruiu
uma roupa sua, mas a sua mãe o
defende porque ele é menor.
Afinal de contas, você tem que
dar o exemplo.
✔Juntar três meses de mesada
para comprar aquela roupa que
você está namorando há um
tempão para sair de noite.
Quando você chega da aula, vê a
roupa atirada no chão do quarto
da sua irmã.
✔A sua irmã ou irmão levar para
a praia aquela camiseta que você
ama e ainda por cima ganhou do
namorado.
✔Você pedir uma roupa
emprestada para o seu irmão 
ou irmã, e eles dizerem que 
não, mesmo vestindo uma calça
sua.
✔Emprestar alguma roupa para
a sua irmã ou irmão que veste o
dobro do seu número e a roupa
voltar também o dobro do seu
tamanho.

COMPORTAMENTO

jeito nenhum: “Sei que ele vai
estragar jogando futebol”. A
Juliana acha que, além das
divergências pelas roupas, o
estresse do dia-a-dia faz com que
as pessoas extravasem e acabem
se irritando.

E não tem coisa mais fácil do
que soltar as patas nas pessoas
com quem convivemos desde
sempre. Não se tem vergonha de
berrar, puxar o cabelo, chorar de
raiva ou encher de palavrões.
Entre irmãos, o constrangimento
e a educação desaparecem, e até
os mais tímidos são capazes de
virar leões na hora das brigas. A
Estela Iagnecz, 17, tem uma irmã
de 20 e um irmão de 12. Ela
concorda que os irmãos são mais
íntimos do que qualquer outra
pessoa e que é mais fácil explodir
com eles: “Um pouco é porque a
gente fica estressado e acaba

descontando nos
irmãos”. Estela se
incomoda com os dois.
As camisetas são os
principais pontos de
discórdia: “Entramos em
atrito, não adianta”. Já com
a irmã de 20 os problemas
chegam a ser sobrenaturais: “É
incrível, tem vezes em que eu
chego em casa pensando que vou
colocar tal roupa para sair. Não é
que é justamente a roupa que a
minha irmã está? É fogo, parece
que ela adivinha quando eu quero
colocar uma roupa, vai lá e coloca.”
Cada uma compra as suas roupas.

Outra coisa que acontece com a
Estela é de se inspirar nas
combinações da irmã e vice-versa:
“Uma gosta da combinação da
outra e coloca uma roupa bem
parecida no dia seguinte. Nos
ajudamos e nos inspiramos uma

VÍDEO

Na terça-feira, 1º, no Salão de
Atos da UFRGS, será lançado um

vídeo sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA). Gravado na periferia
de Porto Alegre, ECA, Essa É a Nossa Lei!

tem a participação de mais de 50 jovens. 
O vídeo é uma realização do Movimento
Nacional de Meninos e Meninas de Rua e

será reproduzido na Sala Redenção
(Av. Paulo Gama, 110, em POA) até

dia 4 de agosto. Reservas:
(51) 316-3073 ou 316-

3390.

na outra, mas sempre rola um
atrito”. Estela confessa que tem
que se controlar quando o irmão
pega suas coisas: “A vontade que
eu tenho é de bater, mas me
controlo. Na hora, me irrito,
depois empresto. Por sorte, lá em
casa sou a única que calça um
número de sapato diferente,
menos um problema”.

E, falando em problema, a
Milena Peres Bitencourt, 14, tem
dois problemas. Um de 10 anos e
um de oito: “Acredita que a minha
irmã de oito anos já pega as
minhas roupas? Quando eu estou
calma, ficamos no bate-boca. Se
estou irritada, começo a sacudi-la.
Ela morre de rir e tira a minha
concentração”. O irmão se mete na
confusão das duas, e a briga fica
geral: “Quando eu empresto, peço
que ela cuide muito. Falo para a
mãe, é todo mundo colocando
tanta pressão que ela cuida. O
mais engraçado é que ela fica me
oferecendo as roupas dela para
poder pedir as minhas. Eu
empresto, fico com pena”.

A Fernanda Silva da Silva, 14,
tem um irmão de 20 e, por sorte,
uma mãe protetora: “Lá em casa,
os problemas acontecem pelas
meias e camisetas. A sorte é que a
mãe me proteje, e ele não se mete
comigo. Uma vez eu meti uma
ponta de lápis na mão dele por
uma roupa”. Na casa da Fernanda,
geralmente, a discussão é sobre o
que é de quem: “Quando mexo nas
coisas dele, ele fica louco. Acho que
não saímos na porrada porque ele
tem medo de me machucar e de
levar xingão da mãe”.

Mariana Bertolucci

Crimes imperdoáveis
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Fernanda Lima deixou o Fica Comigo, mas continua
com a gente: está aqui, na estréia do novo caderno de
Zero Hora, voltado a um público que ela conhece bem. A
ex-apresentadora do programa de namoro da MTV
ampliou seus limites. Saiu da TV para o cinema. Fará
uma socialite rebelde dos anos 60 em A Dona da História,
longa de Daniel Filho que já começou a ser rodado. Em
fevereiro, surge numa ponta na comédia Ligado em Você,
dos irmãos Farrelly (de Quem Vai Ficar com Mary?). 

Ainda este ano, vai atuar em um filme sobre Tina e
Rolo, os personagens dos gibis, e na versão do diretor
Beto Brant para o livro Até o Dia em que o Cão Morreu,
de Daniel Galera. É a história de um porto-alegrense
(papel de Selton Mello) que não sabe bem o que quer
na vida e no amor. Fernanda será a namorada dele.

Aos 26 anos, Fê é cautelosa ao falar de trabalho.
Sobre Ligado em Você, com Matt Damon, nada disse
até confirmar a presença como secretária de Cher. 

– Não esperem muito. Apareço e desapareço
como num passe de mágica – brinca.

A reserva também vale para o anunciado papel
de bióloga na nova novela da Globo, Da Cor do
Pecado. Diz que ainda não conversou com a
diretora, mas acha que “não vai rolar”.

Sua paixão é cinema. No set de A Dona da
História, ela toma lições com Marieta Severo,
Antonio Fagundes e Débora Falabella.

– Ai, guria, tô realizada. Lindo!  
Não é hora, então, para o amor. Jornalista,

Fê entende o assédio dos colegas, mas, com
elegância, preserva sua intimidade. Diz que
está solteira, mas garante:

– Meu coração vai bem, minha pressão
arterial também.

Em paz, a bela dá um recado para os
adolescentes:

– As gurias que antes eram mais recatadas
estão galinhando como os homens, ou mais.
Nem eles conseguem acompanhar.
Por isso valorizo o amor-próprio.

Estrela
de cinema

1
janeiro de 2004
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Darlan Cunha e
Sophia Reis
estrelam 
“Meu Tio Matou
um Cara”

Meu amor pegou
outro cara Ela tem pai famoso, mas nunca tinha

atuado. Ele veio da favela, mas já é
conhecido. Tão diferentes, mas tão iguais:
no filme Meu Tio Matou um Cara, Sophia
Reis e Darlan Cunha são apenas dois
adolescentes de 16 anos sofrendo pela
primeira dor-de-cotovelo.

– É como diz o filme: parente a gente não
escolhe, um grande amor também não –
filosofa a estreante Sophia, filha de Nando
Reis, para em seguida revelar: – Comigo já
rolou parecido com essa história. Acabei
ficando com o amigo de quem eu gostava.
O outro chupou dedo.

Meu Tio Matou um Cara tem sessões de
pré-estréia neste fim de semana e entra em
cartaz dia 31. É o segundo filme do diretor
gaúcho Jorge Furtado sobre adolescentes (o
anterior foi Houve uma Vez Dois Verões). 

– Há carência de dramaturgia
direcionada a essa faixa etária

no Brasil. Convivo muito
com adolescentes, meu

filho é um deles (Pedro
Furtado) e acho uma

fase da vida muito rica
– aponta o cineasta,

que não se inspirou
em experiência
pessoal: –
Triângulo
amoroso, que eu
saiba, nunca vivi

(risos). O que
observei é que hoje se

namora rapidamente, e se
acaba mais rápido ainda.

A equação do triângulo amoroso do
filme é simples na teoria e complicada de
se revolver na prática: Duca (Darlan) gosta
de Isa (Sophia), que gosta de Kid (Renan
Gioelli), que gosta mesmo é de “fubangar”.
Como Duca é o melhor amigo de Isa desde
a infância, tem medo de se declarar e
estragar a relação.

– Se fosse comigo, também ficaria meio
assim... Mas nunca aconteceu – diz Darlan,
que confessa já ter levado vários foras. –
Se bem que agora é mais difícil, porque o
assédio aumentou, as fãs chegam mais –
diverte-se o Laranjinha da série Cidade dos
Homens.

Na ficção, Duca aproveita a confusão em
que seu tio se meteu para impressionar Isa.
Na vida real, Sophia é abordada pelos guris
com um assunto inusitado para meninas.

– Participei de uma matéria esportiva
com meu pai na TV e até hoje os garotos
chegam em mim comentando que eu sou
santista e tal. É divertido – explica a
paulista, que preferiu não responder se,
afinal, está namorando.

Para quem já tá pensando que o parzinho
romântico vai além da tela, é bom
esclarecer: após 10 meses de convivência,
Darlan e Sophia ficaram tri amigos,
daqueles que se falam direto pela Internet.
Computador, aliás, não era o forte de
Darlan antes, mas agora virou vício.

– Conheci ICQ e MSN fazendo o filme e
gostei. Nem uso meu nome, tenho apelido,
mas “nego” acha fácil e me chama.
Quando quero falar com meus amigos,
boto no modo ausente – entrega o carioca,
que (olha a dica) é fã do rapper Tupac
Shakur.

Entre na promoção do Patrola e da Fox em zh.clicrbs.com.br e
responda: o que você faria se estivesse na pele do Duca? 

Os autores das 10 respostas mais legais ganham um ingresso e um
brinde do filme “Meu Tio Matou um Cara”.

Assista ao trailer do filme em zh.clicrbs.com.br.
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JULIA DÓCOLAS

Primeiro Kzuka na Zero. Como esquecer das tantas primeiras vezes? Mistura de 
novidade, entusiasmo e frio na barriga. E como da primeira vez a gente nun-
ca esquece, fomos atrás das estréias que marcaram a galera. Ah, e na nossa 
primeira edição, temos dois convidados muito especiais, Alemão, do BBB 7, 
e Ivete Sangalo, respondendo tudo sobre as primeiras vezes deles na página 
central. Corre lá!

... primeira vez que a torcida gri-
tou o teu nome?
“Muito emocionante. Na hora, a pri-
meira coisa que passou pela minha 
cabeça foi que eu tava começando a 
realizar um sonho...”

Alexandre Pato, 17 anos, jogador do Inter

... primeiro beijo?
"Foi inesquecível por ter sido meio 
engraçado. Eu tava toda linda com 
um gloss brilhoso, cheio de glitter. 
Depois que rolou, o guri fi cou tooodo 
purpurinado. Tem gente que diz que 
ele está brilhando até hoje!”

Luciana dos Santos, 16 anos, do Tubino, de Porto Alegre

... primeira indiada?
“A indiada foi ir ao Planeta Atlântida pela primeira vez. Nos 
perdemos várias vezes, foi uma bagunça! Fizemos até um 
vídeo para aparecer no Multishow. Na volta, devoramos a 

geladeira e dormimos todos no mesmo quarto.” 

Bruno Bittencourt, 16 anos, Amanda Furstenau, 16, 
Felipe e Fernanda Salerno, 17, Camila Bromberg, 16, 

Rodrigo Mohr, 16 e Patricia Bernardes, 16 anos, todos 
do 3º ano do João Paulo I, da Zona Sul, de Porto Alegre

... primeira turnê?
"Nossa primeira grande viagem foram três shows em 

um fi ndi. Todo o NX e mais uma galera durante três 
dias dentro de uma van. Nada contou naquelas horas 

de estrada: calor, aperto e 11 caras juntos. Foi f**a!"
Daniel, baterista do NX Zero

... primeira loucura
no colégio?

“Sempre fui muito certinha, 
até fazer parte do grêmio 

estudantil. Quando estava en-
trando a nova chapa, botamos 

a sede abaixo: era poltrona 
de cabeça pra baixo, jornal 

rasgado, forro revirado. Mas 
nós que acabamos limpando 
tudo. Imagina sair do colégio 

sem história pra contar?”
Roberta Knijnik, 17 anos, do 

Unifi cado Centro, de Porto Alegre

... a primeira suspensão?
“Eu e mais umas 37 pes-
soas da minha turma nos 
atiramos na piscina do co-
légio. Quando viram, nos 
avisaram que havíamos 
sido suspensos. Não me 
arrependi, mesmo tendo 
que ir pra casa de ônibus 
molhado depois.”

Teo Cardoso Backes, 
18 anos, do Unifi cado 
Centro, de Porto Alegre

julia@kzuka.com.br
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JULIA DÓCOLAS

Quem melhor que o número 1 do Big Brother e a número 1 da folia para estarem na nossa 
primeira edição? Cobiçado pelas gurias e admirado pelos guris, Alemão não faturou apenas o 
seu primeiro milhão, mas o primeiro lugar no coração de brasileiros de todas as idades. Ivete 
dispensa apresentações. A baiana mais arretada do Brasil veio para abalar ainda mais a nossa 
primeira vez no jornal. Conversamos com os dois e descobrimos quais as primeiras vezes mais 
marcantes das vidas deles. 

Kzuka – Como é ganhar o primeiro 
milhão?
Alemão – Não sei. Ainda não caiu a 
fi cha. Quando eu puxar um extrato no 
banco, te conto.

Kzuka – Qual foi a primeira pessoa 
que te chamou a atenção quando tu 
entraste no BBB?
Alemão – Quando entrei na casa, fi -
quei louco pela Carol e pela Fani. Mas 
quem balançou a perna foi a Caipira 
mesmo.

Kzuka – Qual foi a tua primeira gran-
de decepção na casa?
Alemão – Quando percebi que havia 
pessoas ali dentro que estavam dis-
postas a qualquer coisa para ganhar o 
R$ 1 milhão.

Kzuka  – Qual foi a primeira coisa 
que tu fi zeste ao sair da casa?
Alemão – Bem depois de toda a farra 
da fi nal, eu fui para o quarto do hotel e 
estava toda minha torcida espremida lá 
dentro para comemorar comigo. 

Kzuka – Como foi teu primeiro beijo 
com a Siri?
Alemão – Foi ótimo. Um momento úni-
co da minha vida. Meu coração estava 
batendo a mil por hora, ela chegou 
perto, me abraçou e não pensei duas 
vezes. 

Kzuka – Qual foi o primeiro elogio 
que tu recebeste de um fã ao sair da 
casa?
Alemão – Um rapaz me abraçou e 
disse: ‘Obrigado pelo seu caráter’.

Kzuka – Qual será a primeira coisa 
que tu comprarás com essa grana?
Alemão – Um apartamento para poder 
morar com a Iris.

Kzuka – Esta é a primeira edição do Kzuka na Zero 
Hora, como tu te sentes estando na nossa capa?
Ivete – Muito chique, hein? Adoro estar pertinho da mo-
çada do Kzuka. E desde já, desejo muito sucesso e boas 
notícias.
 
KZK – Qual foi a primeira pessoa que tu quiseste co-
nhecer depois de ter alcançado a fama?
Ivete – Gilberto Gil. Amo a forma como ele compõe e 
como ele é artista dentro e fora do palco. Sou fã dele.

KZK – Qual é a primeira palavra que te vem à cabeça 
quando tu lembras da tua adolescência?
Ivete – Gargalhada e beijo na boca!

KZK – Como foi a primeira vez que tu te apaixonaste? 
Deu certo?
Ivete – Eu era muito pequena. Estudava na segunda série 
do primário. Ele se chama Robson e eu sofria cada vez 
que encontrava ele na sala de aula. Não deu certo não, é 
claro. Pois nem mesmo eu estava disposta a levar adiante 
essa relação! (risos) 

KZK – E o primeiro pé na bunda? Inesquecível?
Ivete – Foram muitos. Nem lembro quantos de tantos que 
foram!

KZK – Qual foi a tua primeira grande decepção?
Ivete – A morte do meu irmão. Ele era muito jovem e eu 
não aceitava isso de forma nenhuma. Mas assim que pas-
sou o tempo, passei a compreender melhor a situação.

KZK – Quais são as primeiras músicas que tocam no 
teu iPod?
Ivete – Stevie Wonder, Gil, Cassiano, Asa de Águia e 
Bethânia. Qualquer canção desses artistas.

KZK – Tu te lembras da primeira vez em que tocaste 
no Rio Grande do Sul? O que o público daqui tem de 
melhor?
Ivete – Na época da Banda Eva, começamos muito bem 
no sul. Não lembro da data, mas sei que foi numa disco 
muito bacana.

KZK – Como foi a gravação do seu primeiro DVD no 
Maracanã? Sensação diferente da gravação do DVD na 
Fonte Nova?
Ivete – Sensações diferentes, sim, mas com a mesma 
importância. São dois cenários fortes e cheios de história 
para contar. Fiquei feliz de poder registrar em imagem 
e som esses momentos tão especiais para mim e para 
minha música.

O namoro de Gisele Bündchen 
e Tom Brady. De acordo com o 
jornal Boston Herald, os dois se 
casarão em Roma. 

A festa de abertura da Dub 
Hall, a mais nova casa noturna 
de Porto Alegre.

Lá no Forte Santa Tereza, no Uru-
guai – pra onde a gauchada foi em 
peso na Páscoa – rolou uma rave 
à beira-mar. Com o toró que caiu, 
o jeito foi voltar correndo para as 
barracas. 

O casamento de três anos da su-
per pop J. Lo com Marc Anthony. 
A atriz-cantora-dançarina alegou 
que o ex-marido é muito machista 
e controlador.

O primeiro DJ do mundo sopra velinhas!

O americano Ron Diggins, conhecido por 
construir o Diggola, primeiro sistema de 
som móvel, está completando 90 anos. 
Ron fundou a arte do “disck jockey”, em 
1947. Modesto, o ancião das picapes 
afi rma não ter inventado nada: 
– Eu apenas juntei as peças para um uso 
diferente, só isso.
O DJ Ron começou a usar sua engenho-
ca em gincanas de colégio, até o dia em 
que meninas perguntaram se ele tocaria 
músicas em uma festa. 
– Como eu nunca havia pensado nisso,  
dei uma chance. Quando comecei, a 
maioria das baladas eram regidas só por 
piano,  bateria e, no máximo, um violino. 
Desde então, Ron tocou em mais de 
20 mil festas até pendurar os fones, em 
1995, dando a ele, de longe, o posto de 
DJ mais experiente do mundo. 
Vira e mexe, Diggins se vê pensando 
sobre o caminho que abriu para DJs 
mais badalados de hoje, que ganham até 
20 mil libras (cerca de R$ 90 mil) por noite.
– Nunca pensei que isso ia terminar assim 
– diz. – O máximo que eu cobrei foi 50 
libras (aproximadamente R$ 250 reais). 

"Quando entrei na 
casa, fi quei louco 
pela Carol e pela 
Fani. Mas quem ba-
lançou a perna foi a 
Caipira mesmo."

"Muito chique es-
tar na primeira edi-
ção, hein? Adoro 
estar pertinho da 
moçada do Kzuka."

Por Amanda Enck, 16 anos, do colégio 
Farroupilha, de Porto Alegre

“Para mim, a notícia da semana foi a 
descoberta de que mais de 80% dos bra-
sileiros entrevistados em pesquisa con-
cordam que a antecipação da maioridade 
penal diminuirá a violência no Brasil.” 

K
IK

O
 C

A
B

R
A

L,
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

A
N

D
R

É 
SC

H
IR

IL
Ó

, D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



julia@kzuka.com.br

JULIA DÓCOLAS

Quem melhor que o número 1 do Big Brother e a número 1 da folia para estarem na nossa 
primeira edição? Cobiçado pelas gurias e admirado pelos guris, Alemão não faturou apenas o 
seu primeiro milhão, mas o primeiro lugar no coração de brasileiros de todas as idades. Ivete 
dispensa apresentações. A baiana mais arretada do Brasil veio para abalar ainda mais a nossa 
primeira vez no jornal. Conversamos com os dois e descobrimos quais as primeiras vezes mais 
marcantes das vidas deles. 

Kzuka – Como é ganhar o primeiro 
milhão?
Alemão – Não sei. Ainda não caiu a 
fi cha. Quando eu puxar um extrato no 
banco, te conto.

Kzuka – Qual foi a primeira pessoa 
que te chamou a atenção quando tu 
entraste no BBB?
Alemão – Quando entrei na casa, fi -
quei louco pela Carol e pela Fani. Mas 
quem balançou a perna foi a Caipira 
mesmo.

Kzuka – Qual foi a tua primeira gran-
de decepção na casa?
Alemão – Quando percebi que havia 
pessoas ali dentro que estavam dis-
postas a qualquer coisa para ganhar o 
R$ 1 milhão.

Kzuka  – Qual foi a primeira coisa 
que tu fi zeste ao sair da casa?
Alemão – Bem depois de toda a farra 
da fi nal, eu fui para o quarto do hotel e 
estava toda minha torcida espremida lá 
dentro para comemorar comigo. 

Kzuka – Como foi teu primeiro beijo 
com a Siri?
Alemão – Foi ótimo. Um momento úni-
co da minha vida. Meu coração estava 
batendo a mil por hora, ela chegou 
perto, me abraçou e não pensei duas 
vezes. 

Kzuka – Qual foi o primeiro elogio 
que tu recebeste de um fã ao sair da 
casa?
Alemão – Um rapaz me abraçou e 
disse: ‘Obrigado pelo seu caráter’.

Kzuka – Qual será a primeira coisa 
que tu comprarás com essa grana?
Alemão – Um apartamento para poder 
morar com a Iris.

Kzuka – Esta é a primeira edição do Kzuka na Zero 
Hora, como tu te sentes estando na nossa capa?
Ivete – Muito chique, hein? Adoro estar pertinho da mo-
çada do Kzuka. E desde já, desejo muito sucesso e boas 
notícias.
 
KZK – Qual foi a primeira pessoa que tu quiseste co-
nhecer depois de ter alcançado a fama?
Ivete – Gilberto Gil. Amo a forma como ele compõe e 
como ele é artista dentro e fora do palco. Sou fã dele.

KZK – Qual é a primeira palavra que te vem à cabeça 
quando tu lembras da tua adolescência?
Ivete – Gargalhada e beijo na boca!

KZK – Como foi a primeira vez que tu te apaixonaste? 
Deu certo?
Ivete – Eu era muito pequena. Estudava na segunda série 
do primário. Ele se chama Robson e eu sofria cada vez 
que encontrava ele na sala de aula. Não deu certo não, é 
claro. Pois nem mesmo eu estava disposta a levar adiante 
essa relação! (risos) 

KZK – E o primeiro pé na bunda? Inesquecível?
Ivete – Foram muitos. Nem lembro quantos de tantos que 
foram!

KZK – Qual foi a tua primeira grande decepção?
Ivete – A morte do meu irmão. Ele era muito jovem e eu 
não aceitava isso de forma nenhuma. Mas assim que pas-
sou o tempo, passei a compreender melhor a situação.

KZK – Quais são as primeiras músicas que tocam no 
teu iPod?
Ivete – Stevie Wonder, Gil, Cassiano, Asa de Águia e 
Bethânia. Qualquer canção desses artistas.

KZK – Tu te lembras da primeira vez em que tocaste 
no Rio Grande do Sul? O que o público daqui tem de 
melhor?
Ivete – Na época da Banda Eva, começamos muito bem 
no sul. Não lembro da data, mas sei que foi numa disco 
muito bacana.

KZK – Como foi a gravação do seu primeiro DVD no 
Maracanã? Sensação diferente da gravação do DVD na 
Fonte Nova?
Ivete – Sensações diferentes, sim, mas com a mesma 
importância. São dois cenários fortes e cheios de história 
para contar. Fiquei feliz de poder registrar em imagem 
e som esses momentos tão especiais para mim e para 
minha música.

O namoro de Gisele Bündchen 
e Tom Brady. De acordo com o 
jornal Boston Herald, os dois se 
casarão em Roma. 

A festa de abertura da Dub 
Hall, a mais nova casa noturna 
de Porto Alegre.

Lá no Forte Santa Tereza, no Uru-
guai – pra onde a gauchada foi em 
peso na Páscoa – rolou uma rave 
à beira-mar. Com o toró que caiu, 
o jeito foi voltar correndo para as 
barracas. 

O casamento de três anos da su-
per pop J. Lo com Marc Anthony. 
A atriz-cantora-dançarina alegou 
que o ex-marido é muito machista 
e controlador.

O primeiro DJ do mundo sopra velinhas!

O americano Ron Diggins, conhecido por 
construir o Diggola, primeiro sistema de 
som móvel, está completando 90 anos. 
Ron fundou a arte do “disck jockey”, em 
1947. Modesto, o ancião das picapes 
afi rma não ter inventado nada: 
– Eu apenas juntei as peças para um uso 
diferente, só isso.
O DJ Ron começou a usar sua engenho-
ca em gincanas de colégio, até o dia em 
que meninas perguntaram se ele tocaria 
músicas em uma festa. 
– Como eu nunca havia pensado nisso,  
dei uma chance. Quando comecei, a 
maioria das baladas eram regidas só por 
piano,  bateria e, no máximo, um violino. 
Desde então, Ron tocou em mais de 
20 mil festas até pendurar os fones, em 
1995, dando a ele, de longe, o posto de 
DJ mais experiente do mundo. 
Vira e mexe, Diggins se vê pensando 
sobre o caminho que abriu para DJs 
mais badalados de hoje, que ganham até 
20 mil libras (cerca de R$ 90 mil) por noite.
– Nunca pensei que isso ia terminar assim 
– diz. – O máximo que eu cobrei foi 50 
libras (aproximadamente R$ 250 reais). 

"Quando entrei na 
casa, fi quei louco 
pela Carol e pela 
Fani. Mas quem ba-
lançou a perna foi a 
Caipira mesmo."

"Muito chique es-
tar na primeira edi-
ção, hein? Adoro 
estar pertinho da 
moçada do Kzuka."

Por Amanda Enck, 16 anos, do colégio 
Farroupilha, de Porto Alegre

“Para mim, a notícia da semana foi a 
descoberta de que mais de 80% dos bra-
sileiros entrevistados em pesquisa con-
cordam que a antecipação da maioridade 
penal diminuirá a violência no Brasil.” 

K
IK

O
 C

A
B

R
A

L,
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O

A
N

D
R

É 
SC

H
IR

IL
Ó

, D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 6 

 

Kzuka na Zero – Edição número 51 

Data: 28 de março de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



##5151
Sexta-feira, 28 de março de 2008Sexta-feira, 28 de março de 2008

Estude no Canadá!

Pág. 9 

K
IK

O
 C

A
B

R
A

L, TV G
LO

B
O

R$ 1 milhão
R$ 1 milhãoO guri de
O guri de

O Kzuka esteve por lá e te 
dá as melhores dicas "Antes de entrar na casa, ele "Antes de entrar na casa, ele 

perguntou se eu queria ter-perguntou se eu queria ter-
minar o namoro. Eu disse que minar o namoro. Eu disse que 
achava uma covardia terminar achava uma covardia terminar 
um relacionamento que estava um relacionamento que estava 

indo bem."indo bem."
Lu, namorada do Rafi nha, 
em entrevista ao Kzuka.

Saiba mais 
sobre o vencedor
do BBB 8 na 
PÁGINA 
CENTRAL



cristiane.rubin@kzuka.com.br / duda@kzuka.com.br

Que ele é muuuito fofo todo mundo sabe! Mas, além disso, o Rafi nha, vencedor do Big Brother Brasil 
8, é um guri batalhador e muito do bem!
O Kzuka invadiu a privacidade do brother roqueiro de 26 anos, morador de Campinas, e conversou 
com dona Eliane, a mãe coruja, com a namorada Lú Blattner e com o amigo Nando, baterista da banda 
de Rafi nha, a Mipt, para constatar o que nós já sabíamos: O Rafi nha é o preferido da galera!
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O preferido da galeraO preferido da galera

Alguns amam, outros odeiam. Tá certo que o Big Brother não é uma unanimidade nacio-
nal, mas é com certeza um dos programas da televisão brasileira que mais mexem com 
os ânimos dos telespectadores.
No BBB 8, entre bombados e musculosos, foi esse guri franzino e tatuado quem arran-
cou suspiros de muitas gurias: um cara simples, gente boa, engraçado e obstinado. 
Esse foi o Rafi nha dentro do programa e esse é – garantem a família, a namorada e os 
amigos – o Rafael Ribeiro de Carvalho de fora da casa.
– Ele foi totalmente transparente – confessa a mãe morrendo de saudade, por telefone.
A família não dormia mais, fi cava 24h grudada na TV, assim como seus amigos e sua 
namorada.

CRISTIANE RUBIN E EDUARDO M. GARBI

● E além de tudo ele é romântico!
A dona do coração de Rafi nha é uma menina compreensiva, pé 

no chão, supersimpátia e, de quebra, linda demais. Tá aí o motivo 
pelo qual Rafi nha a pediu em namoro já na primeira vez que eles fi -
caram. A guria, que recém tinha saído de uma relação de três anos, 
investiu na relação e não se arrependeu:
– Pode não parecer, mas o Rafa é super romântico – confessa 
a namorada de cinco meses, três a distância, Luísa Blattner, 21 
anos, estudante do quarto ano de Fisioterapia.
Lu, que em momento nenhum se surpreendeu com o comporta-
mento de Rafi nha no programa, jura que a fama do brother ainda 
não interferiu em sua vida:
– A principal mudança é que agora a imprensa me liga direto, 
mas na rua ninguém me reconhece. Acho que é porque eu 
sou uma menina muito comum. Já na minha faculdade todo 
mundo sabe, todo mundo cochicha, aponta, fi ca falando, mas 
ninguém chega em mim e fala, é tudo de longe.
Mas a menina, que viu o namorado ser assediado e resistir 
bravamente às investidas das sisters, tem consciência de 
que driblar o ciúme será barra: 
– Antes de entrar na casa, ele perguntou se eu queria 
terminar o namoro. Eu disse que não porque achava 
uma covardia terminar um relacionamento que estava 
indo bem por causa de uma coisa que a gente nem 
sabia o que poderia acontecer... Disse pra ele “se 
isso aconteceu agora na nossa vida, e se eu estou 

namorando com você 
agora é mais um obstáculo 
que eu vou encarar, não 
posso fugir.” Não dá pra 
ter ciúmes, aprendi a lidar 
com isso desde o começo. 
É lógico que antes ele 
tinha 500 fãs e agora tem 
o Brasil inteiro. Agora é 
outra história, outra reali-
dade, vai ser assédio em 
qualquer lugar, mas eu vou 
assumir mais esse desafi o 
e vai dar certo – afi rma.

>> A música Olhos Fechados 
já é super tocada nas rádios 
da cidade do brother, e está 
disponível no YouTube e no 
site www.purevolume.com/
miptrock.

>>  No Orkut do Rafi nha, o 
guri já tem mais de 100 mil 
recadinhos (isso porque o 
Orkut pára de contar depois 
dos 100 mil). Imagina quanta 
gente ele teve que adicionar 
(ou recusar) depois de sair da 
casa?

>> Comunidades não-ofi ciais 
da banda Mipt já possuem 
mais de 50 mil membros.

>> A maior das comunidades 
do Rafi nha, dedicada aos fãs 
do brother, possui quase 200 
mil membros.

>> A namorada do Rafi nha já 
recebeu quase 20 mil recados 
no Orkut – todo mundo dando 
aquela forcinha pro brother.

//Saiba mais...

Tentamos, tentamos, 
mas, até o fechamento 
da nossa edição # 51, 
os guris da NX Zero, que 
conheceram o Rafi nha na 
gravação do clipe Pela 
Última Vez, e de quem 
o brother é fã assumi-
do, estavam em estúdio 
gravando e não foram 
autorizados a falar com a 
imprensa. Mas, em off, o 
Dani, baterista da banda, 
nos confessou a torcida 
pelo nosso preferido pelo 
celular! Confere a mensa-
gem que ele mandou pra 
gente... 

“Apesar de não acompa-
nhar o Big Brother, eu torci 
muito pelo Rafi nha. Nós nos 
conhecemos em um show em 
Campinas, ele curte muito o 
Strike, é um cara supertran-
qüilo, humilde e merecedor...”
André, 24 anos, guitarrista da 
Strike

“Ele é demais! Não brigou 
com ninguém lá dentro da 
casa, sempre rindo, brincan-
do... é um fofo!”
Marcela Souza, 15 anos, Colé-
gio Israelita

“O Rafi nha mereceu ga-
nhar porque ele animava a 
casa. Desde o começo ele 
foi animado, e se dava com 
todo mundo, além de ter uma 
carinha de criança, que deixa 
ele tão bonitinho!”
Marcela Calil, 16 anos, Colégio 
Província de São Pedro

“O Rafi nha é muito mais sim-
pático e querido pelo público. 
Não jogou sujo, cresceu e foi 
fi el aos ideais dele, além de 
ser benquisto por todos da 
casa.”
Gabriela Lamaison Lermen 19 
anos, ex-aluna do Julinho.

“Acho que o Rafi nha ganhou 
porque a Gyselle não mere-
cia... É que o Rafi nha pelo 
menos fez alguma coisa na 
casa, ele participou, jogou, 
brigou, por isso ele ganhou, 
enquanto a Gyselle apenas 
morou lá, não participou de 
nada, não se enturmou e tam-
bém não quis, sempre fi cava 
de mau humor e ainda chegou 
na fi nal?!”
Rodrigo Robe, 19 anos, es-
tudante de Direito na Unifra, 
Santa Maria.

Você acha 
que a vitória 
do Rafi nha
foi merecida?

//Perfi l
Rafael Ribeiro de Carvalho

Idade: 26 anos

Nascimento: 23 de setembro de 1981

Signo: Libra

Altura: 1,78 m

"Já nos procuraram "Já nos procuraram 
até de Nova Jersey e até de Nova Jersey e 
Nova York. Pessoas Nova York. Pessoas 
que viam o programa que viam o programa 
por lá e querem que por lá e querem que 
a banda toque." a banda toque." 
– Nando– Nando

"O Rafi nha ganhou por causa "O Rafi nha ganhou por causa 
desse jeito dele. A humildade desse jeito dele. A humildade 
de sempre tentar resolver as de sempre tentar resolver as 
coisas sem brigas, conver-coisas sem brigas, conver-
sando. Acho que essa é uma sando. Acho que essa é uma 
qualidade muito forte. "qualidade muito forte. " – Lu – Lu
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● Mipt: De Campinas
para o mundo...
Rafi nha não fazia idéia do sucesso que sua banda, 
a Mipt, estava fazendo aqui fora. Quando entrou 
na casa, o grupo formado há sete anos com ele 
no vocal, Nando na bateria e Felipe no baixo, fazia 
shows apenas na região de Campinas, interior de 
São Paulo. O ápice da carreira dos caras foi abrir 
os shows da Fresno e da Strike. Mas as coisas 
vão mudar...
– Já nos procuraram até de Nova Jersey e Nova 
York, nos Estados Unidos. Pessoas que viam o 
programa por lá e querem que a banda toque, 
fora o pessoal que produz shows aí do sul e de 
outros Estados também. Só que não vamos fechar 
nada ainda, não temos nada ofi cial – conta todo 
orgulhoso Nando.
Os caras estão se preparando muito para o novo 
CD, que ainda não tem nome. Quando Rafi nha en-
trou na casa, a Mipt tinha poucas músicas prontas, 
agora, com 14, vai esperar a volta da nova estrela 
para escolher o repertório.
Nando não sabe até quando esse momento “mági-
co” vai durar, mas tem consciência que é tudo isso 
muito importante pra banda.
– A pressão vai ser grande, mas estamos prepara-
dos. Antes de ele entrar na casa a nossa comuni-
dade ofi cial no Orkut tinha 200 membros, hoje 
tem quase 20 mil. Com isso, se tem noção da 
nossa responsabilidade – argumenta.

"Antes de en-
trar na casa, ele 
perguntou se eu 
queria terminar o 
namoro. Eu disse 
que não porque 
achava uma co-
vardia terminar 
um relaciona-
mento que estava 
indo bem." – Lu

Rafi nha era só sorrisos ao comemorar a vitória apertada com a família e amigos
Rafi nha (C) e os guris da 
Mipt: vão bombar...

Quer ler a entrevista com a Luísa na 
íntegra? Acesse www.kzuka.com.br

Luísa Blattner, 
a namorada de 
Rafi nha




