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RESUMO 

 

Este trabalho pretendeu abordar as rotinas produtivas da Rádio Guaíba, de Porto Alegre 

(RS), emissora pertencente ao Grupo Record RS de Comunicação, com ênfase no 

trabalho dos profissionais que atuam no Departamento de Jornalismo. A emissora, 

fundada em 1957 por Breno Caldas, tem importante papel no contexto histórico do 

radiojornalismo gaúcho. A meta foi investigar e descrever como as notícias são 

apuradas, produzidas e levadas ao ar pelos repórteres da emissora, com a participação 

dos editores e demais integrantes da equipe. Apontar os critérios de noticiabilidade 

usados pela equipe de jornalismo da Rádio Guaíba também foi outro objetivo da 

pesquisa. Autores, como Luiz Artur Ferraretto, Emilio Prado, Herodóto Barbeiro & 

Paulo Rodolfo de Lima, Eduardo Meditsch, Mauro Wolf, Nelson Traquina, Maria 

Cecília de Souza Minayo, entre outros, deram embasamento teórico ao trabalho. Após a 

redação do referencial teórico da pesquisa, ocorrerams visitas à redação da emissora, na 

Capital gaúcha, no primeiro quadrimestre de 2013, para uma observação participante 

das atividades cotidianas de repórteres e editores. Também foram relizadas entrevistas 

com os profissonais da Rádio Guaíba para buscar informações como o trabalho é 

realizado pelos profissionais. 

 

Palavras-chave: Rádio Guaíba; Radiojornalismo; Rotinas produtivas; Critérios de 

noticiabilidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tema central envolve as rotinas produtivas do Departamento de Jornalismo da 

Rádio Guaíba, de Porto Alegre (RS). A Rádio Guaíba, emissora pertencente ao Grupo 

Record RS de Comunicação, foi fundada em 1957. Será dada ênfase ao contexto de 

reportagem, ou seja, o trabalho dos repórteres, produtores, redatores e demais 

profissionais importantes no fluxo da emissora, com destaque aos que produzem o texto 

e locução noticiosa, bem como o setor de edição (e coordenação), que são os 

responsáveis pela estação. 

Ainda será detalhado o processo de como são editadas as matérias que serão 

destaques na programação falada (chamada de antena, dentro da redação), bem como 

nos textos online (chamados de plataforma digital, na redação). Além disso, será dado 

enfoque aos critérios noticiosos, valores-notícia usados pela equipe já mencionada. No 

problema, a principal questão levantada é como as notícias são apuradas, produzidas e 

levadas ao ar pelos profissionais de jornalismo da Rádio Guaíba, de Porto Alegre? 

 O trabalho vai abordar e estudar de forma detalhada as rotinas jornalísticas da 

estação, que são compostas pela chegada e recepção das notícias, apuração dos fatos, 

envio de equipe de reportagem ao local dos eventos, entradas “vivo” com a notícia já 

composta, edição de textos, chefia de reportagem, coordenação e emissão do sinal 

sonoro.  

Como os jornalistas selecionam o que é ou não importante para quem está do 

outro lado do rádio? Com uma audiência abrangendo todo o território gaúcho (e além 

dele), é importante sabermos como tudo acontece para que os ouvintes fiquem 

informados, ou seja, a maneira como as pautas, depois de virarem pauta “oficialmente”, 

são levadas ao público. 

Além disso, será abordado como funciona tudo após a passagem pelo editor, ou 

seja, como as equipes de reportagem e redação monitoram e apuram os eventos e como 

é o processo a partir daí. Será detalhado no trabalho todo o sistema de rotinas e 

processos de jornalismo emitidos e regulados pela Guaíba, que opera em amplitude 

modulada (AM), frequência modulada (FM), ambos simultâneos (AM + FM), e ainda 

pelo portal da emissora (www.radioguaiba.com.br). 

Já no portal, apenas para constar, a maioria dos áudios que foram “ao ar” no 

rádio é disponibilizada, na íntegra. Também, todas as notícias que passam pela redação 

são veiculadas via internet. 
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O objetivo geral é investigar e descrever como as notícias são apuradas, 

produzidas e levadas ao ar pelas equipes da Rádio Guaíba, de Porto Alegre, com a 

participação do departamento de Jornalismo. Nos objetivos específicos, nota-se 

identificar como é elaborada a pauta jornalística da Rádio Guaíba, descrever como 

ocorre o processo de produção das reportagens, e apontar os critérios de noticiabilidade 

usados pela equipe de jornalismo da Rádio Guaíba. 

Almeja-se revelar por meio deste projeto-pesquisa todos os bastidores que 

cercam as notícias da emissora, que é uma das mais tradicionais do país. Sem delimitar 

muito as “fronteiras” entre as possibilidades, visa-se mergulhar nas ondas dos 720 + 

101,3. 

Nesta pesquisa, foi dado conhecer bem mais sobre o jornalismo que rege a 

estação, bem como, surgiu a grande oportunidade de saber como se dá o processo de 

notícias e conhecer as equipes. 

A partir deste período, o rádio passou a ser visto com outros olhos, sob o prisma 

da produção radiofônica, sob o prisma das edições e da constante busca pela melhor 

sonora, pelo melhor áudio, pela boa entrevista. 

Assim iniciou a busca pelo que está por trás de uma emissora que possui mais de 

55 anos de história, sendo uma companheira do gaúcho, do despertar ao anoitecer. Para 

o campo acadêmico, este trabalho terá o valor de fonte, uma vez em que nota-se a 

escassez de pesquisas sobre o meio radiofônico, e logicamente, sobre a Rádio Guaíba. 

Até então, por meio de pesquisas anteriores, foram encontrados apenas trabalhos 

referentes ao jornalismo esportivo da estação, um dos carros chefes da Guaíba. Além 

disso, foram explorados outros trabalhos que abordam diversas emissoras, como forma 

de comparação jornalística, nas quais figuram a própria Guaíba, a Rádio Gaúcha, a 

Rádio Bandeirantes e a Rádio Pampa, todas de Porto Alegre, mas com abrangência 

Estadual. 
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2. HISTÓRIA E EVOLUÇÃO DA RÁDIO GUAÍBA 

 

“Bem-vindo aos estúdios (Figuras 1, 2, 3 e 4) da Rádio Guaíba. Na Rua Caldas 

Júnior, doze graus”. Frases e bordões, quem não os têm? No caso da Rádio Guaíba, de 

Porto Alegre, RS, são identificações que ocorrem entre ouvintes e jornalistas. Pode-se 

afirmar que a história da emissora é dividida em três importantes períodos com os seus 

proprietários: Breno Caldas, seu fundador; Renato Ribeiro, segundo proprietário, e 

posteriormente, o Grupo Record RS, atual dono da estação e do grupo de comunicação 

gaúcho. 

 

 

Figura 1 O estúdio principal da emissora, no momento do programa Guaíba Cidades 

 

 

Figura 2 Um dos estúdios auxiliares da rádio, sendo o menor 
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Figura 3 Outro estúdio auxiliar, usado, geralmente, em gravações 

 

 

 

 

 
Figura 4 Estúdio Cristal Breno Caldas, todo em vidro, na esquina das ruas Caldas Júnior e 

Andradas (Rua da Praia) 

 

 

 

 

 

2.1 O CRIADOR BRENO CALDAS: INFORMAÇÃO COM CREDIBILIDADE 

 

Na sede do Theatro São Pedro, em Porto Alegre, no dia 30 de abril de 1957, os 

gaúchos conheceram uma companhia para todo dia e toda hora. Nas palavras inaugurais 

do jornalista Arlindo Pasqualini, as primeiras ondas da Rádio Guaíba começaram a se 

propagar por todo o Estado. Vale destacar que nesta época, a capital já tinha outras 

emissoras radiofônicas, como a Difusora, a Farroupilha, e a Rádio Itaí, todas com bons 
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índices de audiência. Mas, contudo, o grande diferencial guaibeiro era, sem qualquer 

dúvida, a proposta de ser “o Correio do Povo no ar”, carregando toda sua credibilidade e 

tradição em bem informar. 

A rádio já nasceu com uma credencial de credibilidade junto ao povo gaúcho, 

sendo uma empresa “coirmã” do jornal Correio do Povo e da Folha da Tarde. Ambas as 

empresas faziam parte da Companhia Jornalística Caldas Júnior, com sede na Rua dos 

Andradas (Rua da Praia), no centro da capital gaúcha, onde permanecem até os dias 

atuais, no histórico edifício Hudson. 

 

O cronograma de inauguração começou no dia 20 de Abril de 1957 ao meio-

dia, antes disto já havia funcionado em caráter experimental em 1956 como 

ZYU-58 Rádio Guaíba, em 25 de abril de 1957. Às seis horas da manhã 

começam as operações da rádio, com as sínteses noticiosas e com o 

“Correspondente Renner”, um dos mais famosos e duráveis programas da 

radiodifusão gaúcha e finalmente no dia 30 de abril de 1957 ocorreu a 

inauguração oficial (KEFFER, 2011, p.50). 

 

 Como as histórias dos livros, a trajetória da Guaíba começou muito tempo atrás. 

São marcas que fazem a rádio estar na memória dos gaúchos. O programa inicial e de 

prestígio na emissora foi o Correspondente Renner, que permanece até hoje na 

programação, com a denominação de Correspondente Banco Renner.  

Em uma solenidade com direito a Yara Bernette no piano e presença da 

Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA), tudo começou. O fundador da Guaíba e 

também das outras empresas do grupo, Breno Caldas, foi o anfitrião.  

O grupo entrou forte na comunicação do Rio Grande do Sul, e embora 

existissem outros veículos de jornalismo, as empresas de Breno Caldas eram líderes 

absolutas de audiência, e mais do que isso, de credibilidade. Os times de coberturas 

eram impecáveis. Tratava-se de comunicadores respeitados no Rio Grande do Sul. 

Na Copa do Mundo de 1958, na Suécia, a Guaíba foi a única emissora gaúcha a 

estar na transmissão, sendo pioneira em eventos esportivos. Ainda em 1958, quando a 

estação tinha apenas dois anos, Amir Domingues revolucionou a cobertura das eleições 

no RS. Ele criou um sistema de transmissão de dados da apuração que permitiu à Rádio 

Guaíba antecipar, ao próprio Tribunal Regional Eleitoral (TRE), o resultado em tempo 

recorde. 

Outros fatos que marcaram a emissora, conforme consta no portal da rádio na 

internet, foram as coberturas de situações como a construção e inauguração de Brasília; 

a renúncia de Jânio Quadros; os movimentos da Legalidade; a própria Universíade de 
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Porto Alegre; o assassinato de John Kennedy; o impacto do Golpe Militar de 1964; a 

Guerra do Vietnã e o próprio desembarque do homem na lua.  

Ainda marcante, na trajetória da rádio, a perda do narrador Pedro Carneiro 

Pereira em acidente no autódromo de Tarumã; o incêndio da loja Renner; a visita do 

papa João Paulo II a Porto Alegre; o movimento das Diretas-Já; o retorno da democracia 

ao Brasil; a morte de Tancredo Neves; a Assembleia Constituinte de 1988; a execução 

de Chico Mendes, entre outros episódios. 

Outros fatos ficaram na memória do povo gaúcho e foram contados com 

detalhes pelas ondas dos 720 AM. A queda do Muro de Berlim; o confronto entre 

Brigada Militar e colonos sem-terra na Praça da Matriz, em Porto Alegre; o 

impeachment do presidente Collor; a morte de Ayrton Senna; a rebelião do Presídio 

Central; os títulos mundiais da dupla Gre-Nal; o Fórum Social Mundial em Porto 

Alegre; os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos; as Feiras de Hannover na 

Alemanha; as denúncias do mensalão, a crise aérea brasileira e outras informações.  

Ainda nas épocas primordiais da fundação, o modelo de rádio que mais agradava 

aos ouvintes, de acordo com o próprio Breno Caldas, era de uma emissora 

“supercomercial”, com atrações que faziam todo e qualquer tipo de caridade, como 

doações, cadeiras de rodas, dentre outras ações benéficas ao povo, de acordo com 

William Keffer, em sua obra “Doze Dias Que Abalaram o Rio Grande”. 

Além disso, ainda dentro das ideias propostas por Keffer, a programação da 

Guaíba sempre teve o objetivo de manter um alto nível intelectual em sua rotina, o que 

não acontecia nas demais rádios porto-alegrenses. Por este motivo, focadas no lado 

comercial de tudo, as outras emissoras chegaram a acreditar que os programas da rádio 

dos Caldas poderiam não dar certo. Mas deram, e os ingredientes eram linguagem 

elevada, mas de conteúdo popular, somada ao tom mais impessoal possível dos 

programas. Uma rádio popular, mas sem vulgaridade, conforme mencionou o jornalista 

Arlindo Pasqualini, no Theatro São Pedro, na inauguração. 

Sendo pioneira em tudo que fazia, um ano depois de sua abertura, a rádio teve 

um grande advento, com a cobertura da Copa do Mundo de 1958. Tal fato foi único e 

inédito na imprensa gaúcha, e deu-se graças ao jornalista Flávio Alcaraz Gomes, que 

teve auxílio da PTT Suíça, utilizando-se da imprensa europeia, recebendo o sinal em 

Porto Alegre por Homero Simon, que foi o engenheiro de radiofonia responsável pelos 

equipamentos de transmissão. 
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Em 1961, apenas quatro anos após sua fundação, a Rádio Guaíba tornou-se o 

centro das atenções em nível nacional, depois de já ser a pioneira em âmbito 

estadual devido a Copa de 58, durante o período de instabilidade brasileiro 

com a renúncia de Jânio Quadros, Leonel Brizola ao identificar que Porto 

Alegre estava praticamente incomunicável por defender a posse do vice João 

Goulart, requer por meio de um ofício as instalações da Rádio para a defesa 

da Legalidade. Mais uma vez estava em evidência e agora com uma grande 

audiência, a Rádio Guaíba (KEFFER, 2011, p.52). 

 

Começava, aí, uma época de incertezas no prédio das empresas do doutor Breno. 

O motivo principal era o ofício comunicando o requerimento dos equipamentos da 

emissora, enviado pelo então governador do Estado, Leonel Brizola. Tal carta ainda 

informava que os transmissores, localizados na Ilha da Pintada, nas margens do Rio 

Guaíba, também seriam geridos pelo governo. Ainda em sua obra, Keffer traz diálogos 

de outros autores, mas dentro do assunto. Seguindo no contexto do livro, o gestor do 

Rio Grande do Sul, no mesmo momento, já tomava posse temporária da Rádio Guaíba 

de Porto Alegre, que tinha (e ainda tem) abrangência em todo o território gaúcho. 

 

 

No dia em que o governador Brizola requisitou a rádio através de uma carta, 

por intermédio de Gabriel Obino, na época secretário da Fazenda, um grupo 

do batalhão de choque da BM, ocupou os estúdios da rádio, armado de 

metralhadoras e requisitando os equipamentos para que fossem 

encaminhados para os porões do Palácio Piratini (KEFFER, 2011, p.54). 

 

A partir de então, todas as principais máquinas da rádio foram levadas aos 

porões do Piratini, numa tentativa de criação da Rádio da Legalidade, sendo então o 

órgão oficial do governo do Estado do Rio Grande do Sul, ainda que temporariamente. 

Foram feitos programas, boletins e informativos, gerados diretamente do 

palácio. Para tanto, o áudio era levado por linhas telefônicas até os transmissores e 

geradores que estavam localizados, na época, na Ilha da Pintada, junto da antena da 

rádio. Neste serviço, a Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações (CRT) fez a 

intermediação dos áudios, por cabos subterrâneos. Uma verdadeira obra de engenharia, 

mas considerada muito precária, sem grandes tecnologias. Após, quando tudo terminou, 

o governador pagou ao doutor Breno pelo prejuízo financeiro causado, somando 25 

contos de réis, e a estação voltou a operar de sua sede, sob o comando do proprietário. 

 

Após o anúncio da tomada da rádio por parte da guarda de choque, Breno 

Caldas dirigiu-se até a sede de sua empresa, e recebeu de Gabriel Obino um 

ofício onde Brizola requisitava e responsabiliza-se pelos serviços da rádio. as 

instalações nos estúdios da Caldas Júnior foram assim, desativadas e seus 



 

8 

 

equipamentos levados para os porões do Palácio Piratini, onde se localizava 

uma espécie de sala de imprensa do governo (KEFFER, 2011, p.57). 

 

Na década de 80, a Empresa Jornalística Caldas Júnior passou por uma grave 

crise financeira, por conta da aquisição de impressoras de última geração para o jornal 

Correio do Povo. Com as desvalorizações da moeda vigente na época, o valor das 

máquinas se tornou impagável, e tendo à frente as dificuldades financeiras do grupo, a 

maioria dos jornalistas migrou para as emissoras concorrentes da Guaíba. O jornal 

Correio do Povo interrompeu a circulação e fechou as portas, acontecendo o mesmo 

com a emissora. Foi, então, que os irmãos Ribeiro entraram na história do grupo, com 

ênfase em Renato Ribeiro, que foi o principal acionista da empresa. 

 

2.2 RENATO RIBEIRO: DA AGRICULTURA PARA AS ONDAS DO RÁDIO 

 

No ano de 1986, Renato Ribeiro, um dos principais produtores da agricultura do 

Rio Grande do Sul, entrou no Edifício Hudson e adquiriu os veículos de comunicação 

de Breno Caldas. O negócio foi visto como uma arriscada tentativa de salvamento do 

grupo. Ali começou a segunda fase do Sistema Guaíba/Correio do Povo. No contrato, 

ficou estabelecido que as quatro empresas mudariam de dono: a TV2 Guaíba, o Jornal 

Correio do Povo, a Rádio Guaíba AM e a Rádio Guaíba FM. 

A missão de Ribeiro iria além da compra dos veículos. Sua missão era 

reestruturar e melhorar estúdios, reconquistar profissionais e, mais do que isso, deveria 

colocar novamente a rádio na sintonia pelo Estado afora, trazer de volta o prestígio que 

o jornal perdera, e mais ainda, reconquistar os gaúchos, não esquecendo que as 

dificuldades financeiras deveriam ser recuperadas.  

Eis que a famosa “esquina das comunicações” voltou com força total. O 

arranque inicial veio com a aquisição de novos e modernos equipamentos e a chegada 

de profissionais, para dar força ao time da Guaíba. A mudança mais expressiva foi na 

Guaíba FM, criada nos anos 80, e que era perfilada por músicas orquestradas e eruditas. 

O slogan mudou para “a Guaíba toca o que você gosta de ouvir”. Desta forma, o padrão 

musical foi alterado, passando a ter outros estilos, mas sempre focado no segmento 

adulto qualificado, não deixando de lado o que já vinha agradando. 

Transmissões esportivas passaram a ganhar a programação da FM, que veiculava 

jogos e programas esportivos, antes e depois das jornadas. Outro aspecto que Breno 
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Caldas utilizava era a narração de comerciais somente ao vivo. Isso também mudou e as 

gravações também chegaram. 

No restante, a TV2 Guaíba manteve seus moldes, sobrevivendo somente com 

programação local, sem estar afiliada a grandes redes, durante toda a sua história. No 

time da emissora, estiveram Clóvis Duarte, Magda Beatriz, Rosaura Fraga, Flávio 

Alcaraz Gomes, Mauro Côrte Real, Jayme Keunech, dentre outros nomes de fama no 

cenário gaúcho. Já no Correio do Povo, houve reformulação do quadro de funcionários, 

bem como avanços tecnológicos e melhorias na área administrativa, passando a ser 

impresso, simultaneamente, em Carazinho, Porto Alegre e São Sepé, posicionando as 

gráficas em regiões estratégicas do Estado. 

Dentro da rádio, Renato Ribeiro aprimorou ainda mais a qualidade dos 

programas, trazendo de volta profissionais renomados. Outro investimento de massa foi 

a criação da Oficina de Jornalismo da Rádio Guaíba, com o foco nos estudantes de 

jornalismo do Estado. Tal projeto, sempre chefiado pela jornalista Sinara Félix, objetiva 

ofertar aos acadêmicos a prática, levando em conta a teoria ensinada nos bancos 

universitários.  

Desta forma, a marca Guaíba teve renome também dentro dos meios estudantis, 

quando diversos alunos puderam, por meio de concurso com vagas limitadas, passar 

temporadas no prédio, participando ativamente do cotidiano da emissora. Trata-se de 

uma oportunidade raramente ofertada hoje em dia por veículos de comunicação, 

recebendo alunos de todos os lugares do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até 

mesmo, dos países vizinhos. Os projetos da Oficina de Jornalismo ocorrem durante a 

Feira do Livro da capital, e contemplam ainda a TV Record RS e o Correio do Povo 

(com expansão para fotojornalismo e mídia online). 

 

2.3 RECORD: É NOTÍCIA, TÁ NA GUAÍBA 

 

Em 2007, o complexo do grupo de comunicação que englobava rádio, televisão 

e jornal, foi adquirido pela rede que pertence ao bispo Edir Macedo, com sede em São 

Paulo, e atuação no território nacional e internacional. 

A empresa sofreu diversas mudanças, mas o cunho informativo permaneceu. 

Uma das primeiras modificações adotadas foi a troca da logomarca e do logotipo, que 

antes eram inspirados na via-láctea, e desde os tempo de Breno Caldas eram usados para 

todos os veículos, formando uma logo padrão. Posteriormente, as identificações 
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passaram a ser as mesmas já usadas em cadeia pela empresa paulista, sendo um desenho 

redondo, com esferas coloridas, em azul, verde e vermelho. 

Já no segundo semestre de 2012, a rádio e o jornal começaram a utilizar como 

identificação das marcas somente os nomes, de forma escrita, sem desenho gráfico de 

logomarca, ficando somente os logotipos (grafia). Após, na mesma época, a Guaíba 

passou a adotar como logo um fundo verde, com a grafia mantida e, ao lado esquerdo, 

um menino usando boné e tomando chimarrão, ainda mantido como mascote em 

eventos onde a rádio esteja presente. Em 2013, ainda no primeiro semestre, por meio de 

sua rede social oficial no Facebook, a emissora passa a adotar um novo padrão de 

logotipo, onde a palavra “rádio” aparece pequena e, embaixo dela, a palavra “Guaíba” 

se mostra bem maior. A grafia permanece a mesma, com fonte igual às anteriores.  

Já o Correio do Povo, em 2013, passa a adotar uma logomarca bastante 

semelhante à usada anteriormente, remetendo ao desenho da Via-Láctea, porém nas 

cores da Record, e forma mais arredondada.  

Seguindo na história do grupo, a TV2 Guaíba passou a chamar-se TV Record 

RS. O Jornal Correio do Povo sofreu mudanças gráficas e a Rádio Guaíba ganhou uma 

programação mais ágil e eficiente, um pouco diferente da usada até então. Nasceu o 

Grupo Record RS, um conglomerado de emissoras de comunicação com foco no povo 

gaúcho e nas notícias que cercam o Rio Grande do Sul. 

Uma das alterações muito significativas ocorre em 2010. No dia 16 de agosto, às 

14h, entrou no ar o programa “Guaíba Revista”, apresentado pelas jornalistas Maria do 

Carmo, Lila Vieira e Silvia do Canto. O programa e todo o restante das 24 horas de 

programação, a partir daquele exato momento, passaram a ser veiculados pelas ondas de 

AM e FM, simultaneamente. Quem explica melhor sobre a mudança, é a jornalista da 

rádio, Sinara Félix. “Isso ocorreu em razão de uma tendência de mercado. Com a 

unificação das frequências, conquistamos a adesão de mais ouvintes, especialmente em 

virtude da qualidade do som”, ressalta. 

Ou seja, o que é ouvido no AM, chega ao mesmo tempo na frequência em FM. 

Logo, a programação musical antes adotada pela Guaíba FM passou a ser levada ao ar 

pelo site da emissora na internet. A meta era manter os ouvintes da antiga Guaíba FM 

sintonizados. 

Outra mudança foi a retirada do ar do “Correspondente Renner”, em 2010, que 

até então era veiculado desde a fundação da emissora.  A alteração durou apenas pelo 

período de um ano e o informativo voltou em 2011, porém com o nome de 
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“Correspondente Banco Renner”, sendo apresentado por Maria Luiza Benitez, Lila 

Vieira, e claro, por Milton Jung, que foi o primeiro e único condutor do programa desde 

sua estreia.  

Por meio da Rede Guaíba SAT existem mais de 40 emissoras operando em 

conjunto com a rádio, no interior do Rio Grande do Sul, além de rádios em Santa 

Catarina, Paraná, Distrito Federal, Mato Grosso e Minas Gerais. 

As emissoras que englobam a rede funcionam como uma espécie de afiliadas, 

levando sempre as informações locais para a Capital, e da mesma forma, recebendo as 

notícias e programação geradas em Porto Alegre, via satélite. Um momento de 

integração da rede ocorre nas transmissões esportivas e grandes eventos. 
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3. OS PROFISSIONAIS 

 

A Guaíba possui profissionais em todas as áreas, todos trabalhando no Edifício 

Hudson. No entanto, seu corpo jornalístico é composto, hoje em dia, por editores, 

produtores, coordenadores e repórteres. São produtores: Diego Oyarzabal, Otto Bede, 

Sarah Souza e Valessa Viega Prado. O coordenador de jornalismo é Silvio Almeida, e 

os chefes de reportagem são Fernanda Bagatini e Ricardo Pont. 

Como editores, a emissora tem os jornalistas Luis Tósca, Kátia Hoffmann e 

Erington Junior. Já os redatores são Andrea Martins e Simone Ceré. 

O grupo de repórteres da rádio é composto por: Camila Kila, Gabriel Jacobsen, 

Jerônimo Pires, Jimmy Azevedo, Lucas Rivas, Luciano Nagel, Luiz Reis, Marcos 

Koboldt, Samantha Klein, Samuel Vettori, Stephany Endre Sander, Voltaire Porto e 

Wagner Machado. Tais dados foram retirados do portal da rádio na internet, em 3 de 

junho de 2013, às 16h22min. 
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4. UMA EMISSORA FORTE NO CENÁRIO RADIOFÔNICO 

 

A emissora, cujo marco inicial deu-se em 1957, na sede do Theatro São Pedro, 

em Porto Alegre, provocou uma verdadeira revolução no rádio gaúcho. Por meio de 

uma cerimônia bastante concorrida, os ouvintes puderam conhecer uma verdadeira 

companhia, para todo dia e toda hora. 

A escolha do Theatro São Pedro como palco do programa desta noite de gala, 

obedece, portanto, a uma lógica. Sugerida pelo radialista e publicitário Ruy 

Figueira e acatada pelo diretor comercial Flávio Alcaraz Gomes, a ideia é 

utilizar a casa de espetáculos da elite porto-alegrense para indicar que uma 

emissora diferente está surgindo (FERRARETTO, 2007, p.96). 

 

Sua marca sempre fora a qualidade, até mesmo nos comerciais. Seu então diretor 

e proprietário, doutor Breno Caldas, não permitia a colocação de “jingles” na 

programação. O objetivos da rádio eram (e são) promover um jornalismo dinâmico, 

sério e de qualidade, onde notícias ganham um resumo completo e variado, sem deixar 

de lado a credibilidade conquistada ao longo dos anos. 

Historicamente, a maioria das rádios buscou atingir públicos amplos com 

uma programação baseada em uma média de gosto generalizante. Embora o 

mercado já tivesse registrado algumas experiências anteriores de 

segmentação, é na segunda metade da década de 80 que esta prática difunde-

se (FERRARETTO, 2001, p.52). 

 

Houve, conforme já comentado anteriormente, um momento em que a emissora 

dos Caldas passou por grave crise financeira e estrutural. Foi então que, dado este 

percurso difícil, a concorrência passou a ousar nas contratações, recrutando os 

funcionários da Guaíba, e claro, buscando suas próprias consolidações.  

No segundo semestre de 1984, a crescente crise da Guaíba AM, deixa 

espaços a serem preenchidos no segmento de jornalismo, oportunidade a ser 

aproveitada pela Rede Rio-Grandense de Emissoras, que, buscando este 

nicho de mercado, estrutura uma nova Rádio Pampa nos 970 kHz, usando, 

também, as ondas curtas de 25, 31 e 49 metros anteriormente ocupadas pela 

Cultura OC. A emissora de Gadret procura carrear para si os ouvintes 

descontentes com a decadência da Guaíba, a serem atraídos por uma linha de 

programação muito semelhante, sem se dedicar à cobertura esportiva, mas 

caracterizada pela presença majoritária de ex-funcionários da rádio ligada à 

Caldas Júnior (FERRARETTO, 2007, p.277). 

  

Mas uma grande história necessita de grandes fatos. Como esquecer as vitórias 

nas Copas do Mundo? E as glórias da dupla Gre-Nal? Mais ainda. Como não lembrar 

das notícias que chegam direto do campo? E das pautas policiais? E das “guerrilhas” do 

magistério? 
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Na Guaíba tem lugar para todos e para todas as matérias. O tempo passou, a vida 

evoluiu e novidades chegaram. A sintonia em AM (Amplitide Modulada) aliou-se ao 

dial em FM (Frequência Modulada), quando então as duas estações passaram a 

transmitir a mesma programação. 

Apesar da mudança, que trata-se de uma verdadeira revolução (positiva) no rádio 

local, tudo manteve-se na fórmula inicial: fazer com que todos os gaúchos reflitam-se na 

rádio, objetivo já proposto no ato inaugural, no São Pedro, quando os ouvintes passaram 

a criar sobre a rádio a imagem de uma emissora de alto padrão. Antes mesmo da 

referida inauguração, quando a estação operava em modo de teste, os próprios 

funcionários das empresas de jornalismo co-irmãs já sabiam que a nova proposta seria 

uma porta de entrada para as grandes notícias do Estado. 

Faltando poucos minutos para o meio-dia, a edição de sábado da Folha da 

Tarde, o principal vespertino do Rio Grande do Sul, acaba de rodar e um 

grupo de repórteres e redatores do jornal, junto com alguns colegas do 

Correio do Povo, comprimem-se do outro lado do vidro que separa o estúdio 

do operador de áudio. Ouve-se, então, um arranjo especialmente preparado 

na Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, para o tradicional Boi barroso, a 

melodia das trovas tradicionais do cancioneiro gaudério. Com a voz 

embargada pela emoção, o locutor Aden Rossi anuncia, na sequência, 

impondo silêncio entre os colegas apinhados no corredor do segundo andar 

da Rua Caldas Júnior, número 219 [...] (FERRARETTO, 2007, p.93). 

 

“Recentemente a Guaíba deu uma guinada na sua programação diária, 

renovando o estilo jornalístico e de reportagem. Isso acirrou as concorrentes maiores – 

Gaúcha e Bandeirantes - que logo se antenaram para as mudanças criativas” (Medeiros, 

2007). 

Hoje em dia, a Guaíba está presente em quase todo o território nacional, por 

meio da Rede Guaíba SAT, que transmite eventos esportivos e programas jornalísticos 

por meio de satélite. Pioneira em transmissões, a estação acaba tornando-se referência 

para muitos formadores de opinião. Este processo começa logo na redação multimídia 

do grupo, setor responsável pela editoração das notícias, por meio de repórteres + 

editores + coordenadores de área. Por estes e muitos outros motivos, o portal da 

emissora acaba fazendo um alerta, dizendo que se você ainda não é um guaibeiro, trata-

se apenas de uma questão de tempo.  

Já segundo Maluly, escolher o entrevistado é algo importante para o trabalho da 

reportagem esportiva. Contudo, acredita-se que a boa escolha das fontes não fica restrita 

apenas ao meio esportivo, mas jornalístico em geral. 

Os entrevistados são escolhidos conforme o grau de envolvimento com o 

acontecimento, e seus depoimentos são interpretados pelo jornalista, que 
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escolhe o trecho que corresponde às questões em pauta ou aqueles que ainda 

merecem uma explicação ou um esclarecimento. A escolha dos entrevistados 

é o momento mais simples e talvez o mais delicado na reportagem esportiva 

(MALULY, 2005, p. 50-51). 

 

Observando por este prisma, num contexto geral, não apenas esportivo, é um 

momento definitivo a escolha da pauta e da fonte, e mais ainda, a partir do momento em 

que a notícia é veiculada, junto dela os espectadores recebem as fontes. 

Ainda neste ponto, Traquina traz um entendimento singular das questões que 

envolvem os valores-notícia, desmitificando a “preocupação” em noticiar 

acontecimentos. 

Para Galtung e Ruge, a continuidade como valor-notícia consiste na ideia de 

que logo que algum acontecimento ou assunto atinja os cabeçalhos e seja 

definido como notícia, então continuará a ser definido como notícia durante 

algum tempo, mesmo que a amplitude seja drasticamente reduzida 

(TRAQUINA, 2005, p. 71). 

 

 

Mas, e a relação entre editores/coordenadores com os repórteres? Bem, Traquina 

já deixa bastante claro esse diálogo, visto que determinadas notícias ou fatos agradam 

um determinado perfil de reportagem ou não. Tudo acaba dependendo dos profissionais 

e do “fazer” a cobertura. 

A chefia tem o poder de decidir quem irá fazer a cobertura de que 

acontecimentos e nem todos acontecimentos são encarados da mesma forma, 

havendo tarefas que a maioria dos jornalistas considera interessante e outras 

menos agradáveis” (TRAQUINA, 2004, p.153). 

 

Já as relações entre as mudanças que o tempo traz serão conduzidas de forma 

clara. Em sua obra, Clark já fazia o alerta de que, antigamente, nada era corrigido e o 

que era escrito ou redigido ia diretamente para o ar, sem passar por qualquer tipo de 

verificação ou correção. Naquela época, editores/coordenadores eram artigo inexistente 

no mercado, que era liderado pelos anunciantes que, por sua vez, ditavam as regras de 

uma emissora, inclusive na programação. 

Pensando com a cabeça do rádio ou da televisão de hoje, era uma tremenda 

loucura entregar essa missão a um garoto inexperiente. Mas no rádio daquela 

época, era normal. Ninguém mexia ou revisava o texto de ninguém. O que 

era escrito ia para o ar. Responsabilidade e irresponsabilidade tinham limites 

tão estreitos quanto as duas letrinhas que diferem uma palavra da outra” 

(CLARK, 1991, p. 39). 

 

Outro aspecto são as coberturas, sejam esportivas ou noticiosas. Pioneira em 

transmissões que dizem respeito ao dia-a-dia do gaúcho, a Guaíba tem seu foco no local, 

ou seja, é focada em mandar equipes a todo momento aos lugares dos eventos, para que 

o ouvinte saiba como tudo acontece. Chegar mais rápido também faz a diferença na 
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emissora da Rua Caldas Júnior. Tanto que é a primeira rádio no Estado a ofertar aos 

ouvintes um serviço dinâmico de reportagem “motolink”. Em suma, é uma motocicleta 

dotada de sistemas de transmissão, que envia direto aos estúdios o som captado pelo 

microfone do repórter, que dirige e ainda reporta. Tudo assim, rápido, objetivo, sem 

perda de tempo. Traquina explica um pouco sobre as questões de coberturas, sejam elas 

sistemáticas ou não. 

Uma organização funcional pode ser a chave para uma boa cobertura. Assim, de 

acordo com a ideia de Traquina, as notas internacionais desde que bem pensadas e, 

claro, bem planejadas, são uma boa estratégia. Mas, é preciso ter cuidado, pois esta 

teoria de organização não precisa ser aplicada apenas nas coberturas “grandes”. O 

cuidado vai além e entra nas fronteiras da construção de uma notícia. 

“Hoje chove. O radar móvel opera na Assis Brasil. A BR-290 está congestionada 

pela abertura do vão móvel da ponte. O Salgado Filho opera normalmente. A rodoviária 

duplicou o serviço de transportes pelo feriado. O imposto sobre produtos caiu mais uma 

vez. A Previdência gerou novas regras para aposentadoria. Cirque du Soleil chegou 

hoje.” 

Exemplos apenas ilustrativos, em uma rádio ligada diariamente ao serviço. A 

Guaíba é totalmente prestadora de serviços aos gaúchos, de forma que os ouvintes são 

cativos e sabem o horário certo de uma previsão do tempo, por exemplo. São várias 

horas de informações para a dona-de-casa, para o executivo, para o pessoal do ônibus. 

Enfim, o que as pessoas precisam saber quando o assunto é serviço, está na grade. Entre 

os programas mais típicos desse formato na emissora está o Guaíba Cidades, e ainda: 

Bom Dia na Guaíba, Nos quadrantes do Sul, Guaíba Revista, Balanço da Tarde, Mais 

Preza e o mais antigo de todos, o Correspondente Renner. 

A prestação de serviços é uma das razões da existência das emissoras 

dedicadas ao jornalismo. O “serviço”, que ocupa parte importante da 

programação, abrange informações de trânsito, estradas, aeroportos, 

rodoviárias, pagamento de impostos, previdência social, mercado financeiro, 

licenciamento de veículos, oferta de empregos, previsão do tempo, agenda 

cultural, etc (BARBEIRO e LIMA, 2003, p.96). 

 

Quem manda mesmo são os ouvintes, ainda mais em prestação de serviços. A 

linha está sempre aberta para as participações,que chegam a todo instante por celular, 

telefone do estúdio, e-mail, redes sociais e cartas. São sugestões, ideias, e acima de 

tudo, pautas. Boas pautas. Não focalizando no processo de como se dá a pauta, ou seja, 

o meio como ela chega, cabe abordar o que acontece com a pauta depois que é 
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aprovada, depois que tem aval para ser investigada/produzida pela redação. Tal 

autorização deve ser emitida pela chefia, neste caso, a edição. 

Editar um noticiário significa selecionar e ordenar informações. Em outras 

palavras, o editor organiza o informativo a ser transmitido. Por mais 

planejado que seja, no entanto, todo programa ao vivo, a rigor, termina de ser 

preparado apenas no momento em que sai do ar. Devido à dinâmica do 

radiojornalismo, sempre há a possibilidade de uma noticia ou reportagem de 

última hora ser incluída (FERRARETTO, 2001, p.237). 

 

Por qual motivo tal assunto virou notícia? Quais foram os critérios? E mais, por 

qual motivo ganhou a repercussão que teve? Outro aspecto a ser desvendado é a relação 

entre editores/coordenadores e redação/repórteres. Quem ajuda um pouco nessa 

descoberta são Barbeiro e Lima. 

O chefe de jornalismo é o responsável pela linha editorial da emissora. 

Geralmente tem o cargo de diretor ou gerente de jornalismo e participa, 

juntamente com gerentes e diretores de outras áreas, da direção da empresa 

(BARBEIRO e LIMA, 2004, p.40). 

 

Com base na ideia de Barbeiro e Lima, os editores/coordenadores, ou seja, os 

“chefes” devem ter boa relação com a equipe de redatores e repórteres. Tal fato deve ser 

marcado por uma reunião de pauta coerente, bastante dialogada e as decisões devem ser 

tomadas em conjunto, em comum acordo. Ao menos este é o conselho para que tudo 

tenha um bom andamento, de forma participativa entre chefia e reportagem. Logo, o 

repórter deve preencher certos requisitos, de acordo com Ferraretto. 

O repórter de rádio precisa, acima de qualquer coisa, unir capacidade de 

observação com habilidade na comunicação. A ele, por pretensão, não pode 

escapar nenhum detalhe do acontecimento. É necessária uma aptidão tal que 

permita ao profissional narrar, de forma clara e audível, um fato, não raro 

enquanto este ocorre (FERRARETTO, 2001, p.253). 

 

É claro que a chefia tem o poder do ponto final, mas a reportagem da Guaíba 

sempre tem autonomia para decisões na emissora, sempre em constante contato com os 

editores/coordenadores. Exemplo claro disso é o microfone “passeador”. Trata-se de um 

microfone que circula de mesa em mesa na redação, onde cada repórter fala suas 

notícias a todo momento, de acordo com sua própria escrita, ou seja, com seu próprio 

estilo de escrever e reportar; claro, desde que sejam respeitadas as normas da estação. 

Tal microfone que circula de repórter em repórter tem autonomia total para interromper 

a programação que está sendo levada ao ar, se a notícia for relevante a ponto disso.  

Caso contrário, as interrupções são feitas em horários programados, geralmente 

durante o programa Balanço da Tarde, hoje em dia extinto, tendo se transformado em 

Jornal da Guaíba. Já o referido programa (Balanço da Tarde) seguia um estilo único e 
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pioneiro na radiodifusão gaúcha. O âncora, jornalista Samuel Vettori, apresentava o 

“balanço” diretamente da redação, circulando e caminhando, conversando com os 

colegas das três ilhas de reportagem, com ênfase nas notícias “quentes”, do exato 

instante. Esta é uma prova clara da autonomia que a reportagem possui junto à chefia. 

Já seguindo o conceito de Clark sobre o jornalismo em rede, a Guaíba é 

efetivamente uma grande rede. Com emissoras espalhadas por todo o Estado, e ainda 

fora dele, a Rede Guaíba SAT envia o sinal de Porto Alegre para quase todo o Rio 

Grande do Sul, em municípios situados em regiões estratégicas. Tais emissoras 

transmitem parte da programação gerada, sendo geralmente transmissões de guerras, 

internacionais, esportivas, ou de algum assunto com relevância aos interesses dos 

ouvintes. São notícias da região, com visão nos interesses da comunidade. 

Primeira rádio do Rio Grande do Sul gestada dentro de uma empresa 

dedicada ao jornalismo, a estação da família Caldas tem a sua personalidade 

definida com cuidado, gerando o chamado estilo Guaíba. Tudo consequência 

de um trabalho em que interferem diversos profissionais (FERRARETTO, 

2007, p.97). 

 

Ainda em radiojornalismo, a emissora possui correspondentes em todas as áreas do 

país, e claro, dentro do Estado. São jornalistas que entram no ar a todo momento com as 

notícias locais, de cunho noticioso. Tais veiculações acontecem principalmente no 

Guaíba Cidades, que é um programa levado ao ar todos os dias, pela manhã, e traz um 

panorama do que acontece no momento dentro do Rio Grande do Sul. Já as notícias 

expressas são veiculadas no Conexão Guaíba, pela madrugada, sempre a partir das 

23h30min. Em tal atração, é ofertado ao público um resumo completo e variado dos 

principais assuntos do dia. Com intuito de contar antes, o Conexão Guaíba ainda traz as 

principais manchetes do dia que começa, sendo editado em uma espécie de parceira com 

o jornal Correio do Povo. São notas rápidas, entradas da redação e, se necessário, do 

“motolink‟. 

 

 

4.1 OS CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

 

Os critérios de noticiabilidade (valores-notícia) da emissora são descritos e podem 

ser notados a todo instante na Guaíba. Tudo que é de interesse do Rio Grande do Sul e 

mais, tudo que acaba por dizer respeito ao modo de rotina e vida do gaúcho, sempre terá 

lugar na rádio. Seguindo a linha de teorias de Traquina, que entende que as notícias são 
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resultado de produção e percepção, fica mais claro ainda quando o mesmo cita o 

exemplo de um jornal americano.  

No primeiro jornal norte-americano, que surgiu em 1960, o Diretor prometeu 

que o jornal iria fornecer notícias regularmente... isto é, uma vez por mês. O 

diretor explicou que o jornal poderia aparecer com mais frequência “se 

acontecer algum excesso de ocorrências”. [...] (TRAQUINA, 2004, p.56, 

grifos do autor). 
 

 A emissora ainda segue valores-notícia de acordo com o horário, audiência e 

mescla estes fatores com o fato. Para uma notícia policial, por exemplo, será dado o 

mínimo tempo possível, caso a notícia ocorra no horário esportivo, salvo exceções. Para 

a mesma notícia policial, já em horário jornalístico, abre-se um leque bem maior de 

tempo e entradas de redação. A percepção necessária é de que os três editores, cada um 

em seu turno, cheguem a um consenso com a reportagem sobre o tempo, cabendo à 

chefia, o “apito final”. 

 

Ainda na linha de Traquina, ao abordar sobre a expansão das empresas jornalísticas 

e também sobre as crescentes divisões nos trabalhos, pode-se notar que a Guaíba segue 

a linha “interiorana”, embora tenha ganho enorme expansão. Ao seguir tal sentido, o 

interior e as notas geradas no campo ganham importante lugar na programação. Trata-se 

de uma rádio também voltada fortemente à criação, pecuária e agricultura. Talvez siga 

este nível, até pelo fato de que sua sintonia em AM consegue chegar em todos os cantos 

do Estado, independentemente da cadeia de afiliadas. É uma emissora que está presente 

no despertar do gaúcho, com músicas tradicionalistas e nativistas desde antes das 5 

horas, e aliando-se a isso, começam as primeiras notícias, logo no despertar do campo, 

junto ao programa “Nos Quadrantes do Sul”.  

Traquina ainda relata sobre a importância da liberdade e para os valores-notícia, tal 

assunto é muito valioso. Quanto maior for a duração do caso, maior será sua 

repercussão. Se o número de pessoas envolvidas for volumoso, maior é a chance da 

notícia ter maior tempo. Pautas más: as notícias policiais ou de assuntos que envolvam 

negatividade ao ouvinte são noticiadas com menor impacto. Essas notícias não são 

oficialmente descartadas, mas são reduzidas e só noticiadas quando realmente 

necessário e quando envolva uma sociedade inteira.  

O inesperado, as chamadas notícias “factuais”, sempre ganham o espaço que 

pedem, ou seja, de acordo com a percepção do repórter que está no local na hora do 

fato, de acordo com o que o mesmo está sentindo e percebendo. Já na redação, se for 
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necessário, os editores/coordenadores remanejam o tempo, para que a notícia ganhe as 

ondas do rádio. Um exemplo disso foi quando a ponte do Rio Jacuí caiu, vitimando 

pessoas. Na mesma hora, a Guaíba, por meio dos referidos valores-notícia e percepção, 

foi uma das pioneiras em alertar o fato ao Estado todo. Na hora do evento, estava no ar 

o programa Bom Dia na Guaíba, comandado pelo jornalista Rogério Mendelski. 

Por meio de correspondentes e público, além de entrevistados no local, as ondas 

dos 720 AM + 101,3 FM começaram uma grande cobertura, que só foi ter pausa horas 

mais tarde, com direito a até mesmo participação e entradas ao vivo, via helicóptero. Eis 

uma expressiva mostra dos valores e embasamentos que a estação usa; pode-se afirmar 

que o maior critério de noticiabilidade é a percepção e a sensibilidade de profissionais 

que têm interesse em mostrar ao Rio Grande o que acontece nele próprio. Pode-se ter 

certeza, quando a notícia é realmente importante e urgente, até mesmo o horário 

comercial é derrubado. Em determinados casos de urgência no noticiário, cabe ao 

produtor a função de agilizar entrevistados, conseguir detalhes dos fatos, percorrer o 

histórico da notícia, saber os dois lados das informações.  

O produtor é, antes de qualquer coisa, um planejador do programa que será 

levado ao ar, independente do tipo deste ou do seu conteúdo. 

(FERRARETTO, 2001, p.285). 

 

 

Mais ainda, é do produtor a responsabilidade de manter a boa relação entre as 

fontes e os apresentadores, sempre fornecendo subsídios para quem está no estúdio, 

tudo visando à interatividade entre todos, inclusive com o ouvinte. 
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5. PERCURSO METODOLÓGICO  

 

O trajeto metodológico do trabalho passou por uma pesquisa bibliográfica sobre a 

história da Rádio Guaíba, e após, uma observação participante com “ida em campo”, até 

os estúdios da emissora, localizados à Rua Caldas Júnior, na capital gaúcha. Nos 

métodos de abordagem, houve conversas e foram feitas entrevistas com os 

profissionais: Sinara Félix, Cristiano Soares, Sílvio Almeida, Fernanda Bagatini, Ieda 

Risco, Felipe Vieira, Paulo Semensato Filho, Fabiano Ramos, Sarah Souza, Valessa 

Prado, Lila Vieira, Kátia Hoffmann, Erington Júnior, Wagner Machado, Rogério 

Mendelski, Celso Costa e Luiz Carlos Reche, levando em conta os valores-notícia do 

jornalismo, principalmente os praticados dentro da redação. 

Nos procedimentos das entrevistas, os instrumentos utilizados foram bloco de 

anotações, gravador e câmera fotográfica, para a confecção de fotografias descritivas, 

que possam mostrar de forma clara como foi a visita e como se dá o jornalismo da 

rádio. 

Sobre a temática da observação participante, a visita ocorreu diretamente na sede da 

rádio, em Porto Alegre, no período de 16 e 17 de maio de 2013, logo, quinta e sexta-

feira, totalizando 18 horas de observação, de acordo com acerto prévio entre o 

pesquisador e a emissora. No dia 16, o autor deste trabalho embarcou em São Sepé, sua 

cidade de origem, para Porto Alegre, às 5h, chegando na capital por volta das 9h45min. 

Pela tarde, no mesmo dia, começaram as observações e o bate-papo com os 

profissionais da Guaíba, durando até a sexta-feira, pela tardinha/noite. Na observação 

participante, utilizou-se a técnica de pesquisa em profundidade, em que o observador 

narra o que foi visto, de modo que pode participar da narrativa, tendo como base 

entrevistas, bem como o conhecimento de causa – o que lhe permite, então, participar da 

pesquisa de forma presente. 

Tais ações foram importantes para conhecer o dia a dia dos profissionais na 

emissora e os valores-notícia, ou seja, como se dá a seleção das notícias levadas ao ar. 

Nestes diálogos, foi possível um melhor entendimento das técnicas utilizadas pelos 
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profissionais que integram a redação do segundo andar do edifício Hudson, sede do 

grupo. 

 

5.1 O VALOR DA HISTÓRIA ORAL  

 

Saber como foi, contar, documentar, ler, ouvir e entender. Os passos da história oral 

são compostos por detalhes que, executados corretamente, podem levar o leitor ao 

caminho que foi traçado, desde o começo. Longe dos textos convencionais, longe do 

comum, a oralidade na história remete à multiplicidade de abordagens, ou seja, trata-se 

de uma área muito ampla, onde se pode utilizar meios diferentes para obtenção dos 

dados, tais como gravação, fotos, jornais, anotações e, logicamente, textos. Tal modo 

ajuda especialistas de diversas carreiras, fazendo com que todas as áreas de estudo 

sejam contempladas. 

 

Não é possível fixar uma fronteira nítida em torno do trabalho de um 

movimento que reúne tantas espécies diferentes de especialistas. O método 

da história oral é utilizado também por muitos estudiosos, particularmente 

sociólogos e antropólogos que não se consideram historiadores orais. O 

mesmo se dá com jornalistas. Contudo, todos eles podem estar escrevendo 

história; e, sem dúvida, estão promovendo a história (THOMPSON, 1992, 

p.104). 

 

 

Aí está, sem receio, um ponto extremamente interessante, ressaltado por Thompson. 

Os jornalistas, profissionais da comunicação, promovem a história, todos os dias, seja 

nas ondas do rádio, da televisão ou na tipografia de um jornal. Tais pessoas, que têm o 

compromisso célebre com a notícia, ao contá-la podem usar de artifícios como a 

história. Isso, na prática, é fazer história. 

Já a construção da história se dá justamente pela montagem, em linhas específicas 

de tempo, dos fatos, reconstruindo-os e deixando tudo mais desmitificado. Logo, autor e 

leitor entram em um consenso, quando um entende a mensagem do outro, sem quebra 

de sentido. Fontes, neste caso, fazem toda a diferença, quando resgatam o que já passou, 

o que já pode estar, seguramente, esquecido. 

 

Ainda que muitas vezes a produção de depoimentos seja usada como 

alternativa para preencher vazios documentais ou lacunas de informações e 

complementar, ou mesmo articular, o diálogo com outras fontes conhecidas, 

é importante ressaltar que se pode assumi-la isoladamente e partir da análise 

das narrativas para a observação de aspectos não revelados pela objetividade 

dos documentos escritos (MEIHY, 2005, p.28). 
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Para, justamente, podermos colocar em prática a reconstrução dos fatos, um detalhe 

é importante: como fazer. Pode-se utilizar de vários métodos, conforme já mencionado 

acima.  

A gravação é um registro muito mais fidedigno e preciso de um encontro do 

que um registro simplesmente escrito. Todas as palavras empregadas estão ali 

exatamente como foram faladas; e a elas somam pistas sociais, as nuances da 

incerteza, do humor ou do fingimento, bem como a textura do dialeto. Ela 

transmite todas as qualidades distintivas da comunicação oral, em vez da 

escrita – sua empatia ou compatibilidade humana, sua natureza 

essencialmente tentativa, inacabada. (THOMPSON, 1992, p.147). 

 

É interessante, acima de tudo, a observação – mas isso, em si, não basta. É preciso 

documentar, guardar. Aconselha-se, a partir de então, o gravador, a câmera e o velho 

companheiro dos profissionais da comunicação social, o gravador. 

Além disso, buscou-se descobrir os critérios de noticiabilidade e valores-notícia 

da emissora, por meio do conhecimento das rotinas produtivas. A união de tais fatores 

faz com que os jornalistas possam ter a autonomia de selecionar assuntos e conteúdos. 

 

6. A VISITA E OS DIÁLOGOS COM A EQUIPE  

 

O trabalho atingiu seus objetivos no que diz respeito ao meio acadêmico, quando 

o autor teve a oportunidade de estar perto de profissionais do rádio gaúcho. Além disso, 

o pesquisador teve plena liberdade para perguntar, e saber todos os bastidores de uma 

das maiores emissoras do país. 

A partir das próximas páginas, os leitores terão a oportunidade de, além de saber 

um pouco da história de cada profissional, estarem presentes na rotina da redação, nos 

bastidores, no corre-corre. É uma imersão no jeito Guaíba de fazer jornalismo. 

 

6.1 NOTÍCIA NA GUAÍBA: O PONTO DE VISTA DE SINARA FÉLIX  

Atualmente, ela é assessora da direção da Rádio Guaíba, mas dentro da empresa, 

já ocupou cargos de redatora, repórter e chefia de reportagem, dentre outros. A 

jornalista Sinara Félix, que está desde 1998 na emissora, tem experiência de sobra 

quando o assunto é o jornalismo praticado e executado pela Caldas Júnior. 
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Sobre a reportagem, a profissional comentou que os repórteres possuem total 

autonomia para noticiar um determinado fato ou assunto, embora o tempo deva ser 

breve, em geral.  

Mesmo um assunto sendo muito importante, se ele (repórter) começa a dar 

muitas informações, o ouvinte não consegue acompanhar. Ele (repórter) tem que 

cuidar este período em que vai estar no ar, para dar o maior número de 

informações, mas que não se estenda muito (FÉLIX, Sinara, 2013). 

 

Ao contrário de um jornal impresso, onde o leitor pode ler e reler um fato, as 

ondas do rádio não possibilitam que o ouvinte ouça novamente, por exemplo, o que foi 

dito segundos atrás. Umas das estratégias do rádio para isso é a repetição dos detalhes 

de uma notícia, mas é claro, de forma controlada e moderada. Justamente por isso, de 

acordo com a jornalista, o repórter e o apresentador devem ter total sintonia, um para 

com o outro. 

Vai muito desta sintonia entre repórter e apresentador, dessa troca de 

informações, perguntando as curiosidades ou detalhes importantes”, afirmou ela. 

Além disso, o que tem valor na programação é a interatividade entre estúdio e 

reportagem. Já na área da programação em si, os programas podem ser, a 

qualquer momento, derrubados, ou seja, a partir do instante em que um assunto 

chega até a redação, e o mesmo é de extrema relevância, a programação cai. 

Notícia relevante faz cair toda a programação, isso é fato (FÉLIX, Sinara, 2013). 

 

Já em grandes coberturas, a emissora desloca boa parte de sua equipe de 

reportagem ao local, e a redação volta-se unicamente a desvendar um fato e levar aos 

ouvintes a clareza das ideias.  

Tem a questão emocional também. Quem está coordenando tem essa noção, de 

que precisa tanto mandar repórteres quanto ter uma equipe descansada para 

trabalhar depois. Uma equipe terá que dar cobertura para a outra. A primeira 

coisa que a gente pensa é „quero ir‟, mas não adianta virem dez repórteres, pois 

depois, iremos precisar deles também (FÉLIX, Sinara, 2013). 

 

Em reportagens especiais, a Guaíba conta com o auxílio das empresas coirmãs 

do grupo, como o jornal Correio do Povo e a TV Record RS, que umas com as outras, 

trocam dados e reportagens.  

 

A gente trabalha integrado, trocamos muita informação e isso é bem importante, 

porque acaba também ampliando a nossa cobertura. Os repórteres, 

especialmente, trocam muitas informações com os colegas. E uma coisa bem 

interessante dessas coberturas é que a gente troca muita informação com os 

colegas de outros veículos isso é muito comum, não só de rádio, mas também de 

jornal e TV (FÉLIX, Sinara, 2013). 
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Uma das marcas da rádio é a presença constante das notícias do interior gaúcho. 

Para a jornalista, tal fato se deve ao crédito de a Guaíba ser líder de uma cadeia de 

emissoras que são afiliadas, formando assim a Rede Guaíba SAT, que expande o sinal 

de Porto Alegre, via satélite.  

Sempre quando a gente precisa, acabamos estabelecendo essa parceria, que nos 

abasteça de informações locais. Como a Guaíba é cabeça de rede, a gente acaba 

tendo uma estrutura maior, e por isso, a gente consegue obter mais informações. 

Temos contatos no interior, especialmente com as pessoas que se tornam fonte, 

como polícia, bombeiros, médicos, prefeituras; então, temos muitos contatos 

(FÉLIX, Sinara, 2013). 

 

O que determina o enfoque que uma notícia vai ter é sua importância e 

relevância. Tal fator é determinante para um assunto que ganhará, por exemplo, um ou 

dez minutos de destaque. No mais, o que dita o tempo é a coerência com relação ao 

ouvinte, ou seja, a reportagem busca averiguar se tal notícia é – ou não – importante 

para a comunidade.  

O que determina é o quanto aquele assunto é importante e o quanto as pessoas 

vão se interessar por ele; temos que pensar desta forma, em o quanto que vai 

atingir aquela população. Talvez, em determinado momento, o buraco da rua terá 

uma dimensão muito maior do que um projeto. Esse, pelo menos, é o foco do 

rádio, saber quantas pessoas a gente vai atingir e de que forma está atingindo 

aquela comunidade. É por grau de importância (FÉLIX, Sinara, 2013). 

 

Dentre as editorias que ganham mais espaço na programação, pode-se destacar 

assuntos ligados à comunidade, como por exemplo, ensino, educação, política, rural, 

polícia, saúde, trânsito, prestação de serviços e muitos assuntos que podem ser julgados 

como “menos importantes”; ao final do dia, podem virar a manchete principal. Dentro 

da redação, os repórteres são multiplataforma, trabalhando em editorias aleatórias, mas 

existem aqueles que são “setoristas”, nos assuntos de política e polícia, por dominarem 

mais tais assuntos. Contudo, isso não quer dizer que outros repórteres não possam 

trabalhar nestas áreas. 

Quando o assunto é a demanda de produção+reportagem, os jornalísticos 

lideram a lista de demandas, exigindo mais empenho e dedicação plena por parte das 

equipes, por trabalhar com um número maior de informações, e a presença do repórter 

deve ser direta. Nestes programas, estão: Jornal da Guaíba, Guaíba Cidades, Bom Dia 

na Guaíba, Em Cima da Notícia e outros. No geral, a preocupação é com a qualidade do 

produto final, independente do programa que está no ar.  

A marca da Rádio Guaíba, desde sua fundação, é “informação com 

credibilidade”. Justamente por isso, um assunto só é veiculado a partir do momento em 
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que amplamente verificado, conferido, checado e revisado. Antes disso, a emissora 

jamais se pronunciará aos ouvintes.  

No espaço de redação, existem três ilhas de reportagem. Na maior, ficam os 

produtores e os responsáveis pelo esporte. Nas outras duas, ficam os repórteres, as 

chefias de reportagem e os editores. Por meio das conversas com a jornalista, notou-se 

uma proximidade bastante grande com as teorias estudadas, principalmente no sentido 

de se estar informando, com precisão, objetividade, mas cuidando para que o fato e a 

notícia sejam preservados. 

6.2 REPÓRTER MOTOLINK: INÉDITO NO RÁDIO GAÚCHO  

Com o trânsito por vezes caótico na capital, é praticamente impossível um 

repórter chegar com rapidez ao local da notícia. Isso parecia impossível, até a Rádio 

Guaíba dar início a um serviço inédito no jornalismo em rádio local: o repórter 

motolink.  

Em uma motocicleta totalmente identificada com o logotipo da emissora, o 

jornalista Cristiano Soares circula, todos os dias, pelas ruas e bairros de Porto Alegre. 

Em duas rodas, o repórter conta aos ouvintes com mais agilidade e rapidez, o que está 

acontecendo na cidade, por meio de várias entradas ao vivo na programação. 

O meu trabalho começa na rádio, às 15 horas, quando eu chego na emissora e 

venho direto até a redação, conversar com a chefia de reportagem. A gente vê o 

que já está acontecendo de mais importante no início da tarde, e também 

pegando alguma coisa do final da manhã, para dar o acompanhamento. Pego a 

moto da emissora, que é adesivada e identificada com o logotipo da rádio, e saio 

pelas ruas de Porto Alegre (SOARES, Cristiano, 2013). 

 

Muitas vezes sem um lugar certo, o repórter apenas circula e acompanha, 

quando estaciona, por meio do telefone, as redes sociais e faz ligações para todas as  

polícias (Estadual e Federal, Rodoviária Estadual e Federal), para a Concepa 

(administradora da BR-290), para a EPTC (Empresa Pública de Transportes e 

Circulação), dentre outros órgãos e segmentos responsáveis pelo trânsito gaúcho.  

O objetivo de tal acompanhamento é a atualização dos fatos e notícias, como 

bloqueios, obras, acidentes, interrupções, fluxo e tráfego. Com entradas nos programas, 

Cristiano informa, na hora certa, os ouvintes.  

Dentro da programação, até às 19 horas, são cerca de cinco entradas ao vivo, mas 

conforme as coisas vão acontecendo, dependendo da gravidade, a gente faz mais 

entradas. Por vezes, tu acabas dando uma notícia e depois tu precisas dar o 

encerramento dela, para dizer que ao menos foi normalizado, que aquele 

caminhão tombado já foi retirado. Assim como as pessoas souberam que houve o 
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bloqueio, elas precisam saber que a rodovia já está liberada (SOARES, Cristiano, 

2013). 

 

Sobre o pioneirismo da Guaíba, inovando com a motocicleta, o repórter contou 

mais detalhes de uma rotina em duas rodas.  

A Rádio Guaíba aqui no Rio Grande do Sul, na região sul do Brasil, na verdade, 

é emissora pioneira ao utilizar repórter circulando pelas ruas de moto e é muito 

importante. Vai fazer dois anos que começou este trabalho, no dia 1º de agosto 

(de 2013) (SOARES, Cristiano, 2013). 

 

Este é o trabalho do repórter Cristiano Soares, que circula todos os dias pelas 

ruas e vias, em busca da notícia, seja ela qual for e de onde vier. Em sua motocicleta, o 

jornalista percorre o trânsito e descobre os fatos que rodeiam a capital dos gaúchos, o 

que remete o pesquisador o valor que se deve ter com a notícia de forma expressa, 

rápida e dinâmica. 

6.3 A REUNIÃO DE PAUTA  

Um dos momentos mais importantes dentro da rádio, sem dúvida, é a reunião de 

pauta, que ocorre duas vezes ao dia, pela manhã e pela tarde, por volta das 13h, 

reunindo três peças-chave do processo noticioso: o coordenador de jornalismo, Sílvio 

Almeida, e os chefes de reportagem, Fernanda Bagatini (manhã), e Ricardo Pont (tarde).  

Especificamente na reunião da tarde, que reúne os dois chefes de reportagem 

junto ao coordenador, o trabalho e diálogo são intensos e concisos. Fernanda Bagatini, 

que está encerrando neste horário seu expediente, passa ao colega Ricardo Pont todo o 

material jornalístico que foi produzido e levado ao ar pela madrugada/manhã/início da 

tarde. Ela explica ao próximo chefe o que merece ser destaque, novamente pela tarde, 

na programação. Trata-se da atualização dos fatos para o ouvinte, trazendo as novas 

informações do desenrolar que a notícia pode ter. Na linguagem radiofônica da Guaíba, 

isso chama-se “suíte”. 

Além disso, a chefe de reportagem do turno da manhã explica para Ricardo tudo 

que de mais importante precisa ser noticiado pela tarde e noite. O coordenador Sílvio 

Almeida, por sua vez, observa a conversa e participa, dando sua contribuição, 

dialogando sobre os principais aspectos da notícia. 

Na reunião, são passados assuntos que dizem respeito ao ouvinte, como por 

exemplo, pontos que podem interessar ao Estado como um todo. Pautas novas também 

são decididas neste momento. A agenda do governador gaúcho, Tarso Genro, é 
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repassada em cada reunião, para que dependendo do compromisso do dia, seja notícia 

nas ondas da rádio.  

Fatos como entrevistas coletivas, grandes eventos e coberturas especiais são 

debatidos em cada encontro. É justamente aí que são tomadas as decisões mais 

importantes, como por exemplo, o foco e enfoque que cada pauta vai ganhar ao longo 

do dia.  

6.4 “FAZIAM APOSTAS, ACHAVAM QUE NÃO DURÁVAMOS DOIS MESES 

JUNTOS”  

Essa frase foi dita por eles, de forma descontraída, devido ao fato de já terem 

trabalhado juntos, em televisão. Assim foi a conversa com os apresentadores de um dos 

principais jornais da manhã, os jornalistas Felipe Vieira e Ieda Risco, que dividem o 

microfone e o comando do Guaíba Cidades, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 

9h  às 11h. Localizado no horário nobre da emissora, o jornalístico tem a missão de 

divulgar, com clareza de fatos e posicionamento opinativo, as principais manchetes da 

manhã e do dia, num resumo completo e variado. 

Mas, o que ninguém sabe, é que os apresentadores mantém, ao longo dos anos, 

uma boa amizade. Já trabalharam juntos na TV Bandeirantes de Porto Alegre, canal 10, 

onde Vieira era âncora do Band Cidade e Ieda atuava na reportagem da emissora. Anos 

depois, a dupla reencontrou-se nos estúdios da Caldas Júnior, e mais do que isso, o 

encontro seria para trabalharem juntos, lado-a-lado. 

 

Meu começo foi bem interessante, porque teve duas etapas. A primeira, eu estava 

fazendo assessoria de imprensa e contatei com o antigo coordenador de 

jornalismo, que na época era o cargo de gerente. Era aquela função „tem vaga, 

não tem vaga‟, e era uma vaga noturna que tinha. Na verdade, era o plantão da 

madrugada. Poxa, eu já com muito tempo de casa, pensei que não estava a fim de 

madrugada, então eu disse „não quero‟. Depois, ele me ligou e disse: “Ieda, eu 

tenho uma vaga para ti, não é madrugada, e eu quero que tu venhas para cá, a 

vaga é pela noite. Então eu fui; era das 19h até a meia-noite. Mas, o meu horário 

foi meio louco, pois eu vinha trabalhar às 15h e saía por volta da 1h, porque eu 

me envolvia com a rotina toda, queria vir mais cedo, e faltava repórter, tempo de 

férias, foi uma confusão. Comecei a fazer segurança pública, que foi sempre a 

minha área, então já entrei na reportagem policial e já ajudava, fazia de tudo um 

pouco. Em seguida, já comecei a apresentar o „Jornal da Noite‟, que era um 

jornal pequeno, de meia hora, apresentado por uma locutora, que lia manchetes e 

chamava os repórteres, com boletins gravados. E eu comecei a apresentar o 

jornal e comecei a dar os meus „pitacos‟; resolvi fazer entrevistas curtas para 

complementar as matérias e o jornal cresceu, ficou com uma hora de duração. 

Depois veio a Copa do Mundo, cortaram o „Jornal da Noite‟ e resolveram então, 

passar a Ieda Risco ao „Guaíba Cidades‟, de manhã, e enfim, estou aqui (RISCO, 

Ieda, 2013).   
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Já o começo de Felipe Vieira nos microfones da Guaíba, foi marcado pela busca 

das notícias, apresentando um importante jornal.  

Eu tive o convite do Natal Forucho, que era o presidente da Record no Rio 

Grande do Sul, em outubro de 2010, e vim para cá em janeiro. Cheguei aqui e 

me convidaram para trabalhar no „Guaíba Cidades‟. O primeiro critério em nosso 

programa é a atualidade. Tem que ser a notícia do dia e, de preferência, que não 

esteja no jornal, porque o rádio tem que estar na frente do jornal. Eventualmente, 

a gente usa como fonte o jornal, a internet, ou a própria reportagem da Guaíba, 

mas o assunto do dia, que está acontecendo na manhã, é o nosso preferencial 

(VIEIRA, Felipe, 2013). 

 

A amizade que ambos nutrem é boa para o andamento do jornal que comandam. 

Prova disso é que Felipe, diariamente, dá carona para a colega, de casa até o trabalho, 

nas primeiras horas da manhã. O percurso até a Guaíba é fundamental para a edição do 

jornal, pois, no caminho é que a pauta é discutida, com foco nas primeiras informações 

que chegam, a partir do contato com a redação, via telefone celular. 

Se ela (notícia) está no jornal, a gente tem que avançar. Quando tu vais 

entrevistar uma pessoa com a notícia de ontem, tu até podes recuperar aquela 

notícia, partindo do pressuposto de que a pessoa que está ouvindo o rádio pode 

não ter lido o jornal e não estar sabendo o que houve no dia anterior. Mas, aí tu 

vais recontar o fato e vais puxar teu entrevistado para uma informação nova 

(RISCO e VIEIRA, Ieda e Felipe, 2013). 

 

Outros detalhes fazem o regimento do programa. As pautas são definidas e 

debatidas entre os dois jornalistas, que contam com o auxílio do produtor Diego 

Oyarzabal, que por sua vez, trabalha na redação para a apuração dos fatos e busca 

diretamente os entrevistados do dia, de acordo com as sugestões de Felipe e Ieda. 

 

6.5 O TRABALHO DAS TRANSMISSÕES EXTERNAS  

Em boa parte deste trabalho, já foi detalhado o pioneirismo da Rádio Guaíba 

quando o assunto gira em torno das transmissões externas, como é o caso de grandes 

eventos, por exemplo. Para estes casos, a emissora conta com uma equipe 

profissionalizada e dispõe de modernos equipamentos. 

O trabalho consiste na montagem dos aparelhos para as transmissões fora da 

rádio, ou seja, os jogos de futebol, os eventos e tudo que se tratar de transmissão 

externa. Hoje em dia, a Guaíba transmite através de cinco sistemas disponíveis: fios 

(linhas diretas, sendo uma para levar o áudio e outra para trazer), telefone, ISDN (linha 

discada), ADSL (internet banda-larga, via equipamentos de áudio com alta tecnologia), 
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GSM (telefone celular, porém o serviço não é utilizado). Em último caso, o serviço de 

internet 3G é usado para transmitir. 

Composta por cerca de cinco pessoas, a equipe desbrava o Rio Grande do Sul, 

sempre buscando levar o melhor áudio para os ouvintes, indiferente do lugar, de acordo 

com Fabiano Nunes Ramos, integrante da equipe.  

A gente trabalha com a externa da rádio, mas atendemos muito mais o esporte, 

por conta da demanda. A recepção nos outros estádios (interior) é bem boa, os 

serviços, no geral, são bons. Estamos fazendo muita transmissão (de esporte) em 

Caxias do Sul e os técnicos de telefonia fazem bastante contato conosco, já estão 

nos esperando quando chegamos (RAMOS, Fabiano Nunes, 2013). 

 

Como os eventos líderes em transmissões ocorrem no departamento de esportes, 

a rotina começa sempre bem cedo para a equipe, conforme o sub-chefe de externas da 

emissora, Paulo Roberto Pires Semensato Filho.  

Quando chegamos num estádio, dividimos em equipes: o pessoal da cabine e o 

do campo. O coração da transmissão fica na cabine, onde é montada toda a 

estrutura e todo o equipamento. No campo, ficam os repórteres e os técnicos que 

(também ficam no campo), dão auxílio. Na cabine, tem-se que ficar atento, pois 

tudo passa por ali (FILHO, Paulo Roberto Pires Semensato, 2013). 

 

O setor de externas, em suas transmissões, tem priorizado mais o serviço de 

ADSL, embora o meio por ISDN ainda seja usado. Ambas as tecnologias contêm 

qualidade no áudio.  

Agora estamos priorizando mais o ADSL, e o sistema ISDN, que é digital. 

Então, estes dois são os (sistemas) que dão mais qualidade para a transmissão, 

são os que estamos trabalhando mais (FILHO, Paulo Roberto Pires Semensato, 

2013). 

 

 A equipe técnica externa da rádio trabalha, também, no Edifício Hudson, 

buscando sempre soluções aprimoradas em tecnologia. No caso das viagens, são 

levados equipamentos de ponta, para que as transmissões tenham a máxima qualidade 

possível. 

6.6 TÁ NO AR?! – OS DESAFIOS DOS PRODUTORES NA GUAÍBA  

A partir do momento em que um programa está entrando no ar, os produtores da 

Guaíba, uma das maiores rádios do país, têm um papel fundamental. Com o desenrolar 

do programa, os profissionais ficam junto da central técnica dos estúdios, 

acompanhando e verificando os últimos detalhes. 
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A demanda é grande, principalmente por assuntos de última hora, como por 

exemplo, notícias urgentes, e ainda, entrevistados que não poderão mais conversar com 

os apresentadores. Neste momento, os produtores devem ser ágeis e precisos, indo atrás 

de novos convidados. 

Com os olhos no estúdio e ouvidos nos telefones, os profissionais são 

responsáveis por, praticamente, colocar o programa “no ar”, zelando pelos mínimos 

detalhes que uma produção requer. Para Valessa Prado, que é produtora do “Guaíba 

Revista”, apresentado pela jornalista Maria do Carmo, pela tarde, o serviço é contínuo.  

Chego aqui (na rádio) por volta das 11 horas e preparo o que faltou das 

entrevistas para o programa. Fecho em média seis entrevistas por dia, por ser um 

programa grande, com duas horas de duração. A Maria (do Carmo) faz 

entrevistas mais curtinhas, então eu produzo, entro em contato com as fontes. 

Uma hora antes do programa tem que estar tudo pronto (PRADO, Valessa, 

2013). 

 

 

Ainda no “Guaíba Revista”, ao término do programa, a produção para o próximo 

dia começa e a busca por assuntos é minuciosa. É feito um bate-papo entre 

apresentadora e produtora e os convidados são definidos, bem como as pautas.  

Como eu já sei como ela (apresentadora) trabalha, eu já penso nas pautas que ela 

vai fazer e passo para elas as pautas que sei que ela vai aprovar, então, é bem um 

conjunto. [...] A Guaíba é histórica, é muito bom trabalhar aqui pelo fato de tu 

dizeres „eu trabalho na Guaíba‟; as pessoas valorizam o veículo, a rádio. É legal 

fazer parte desta história (PRADO, Valessa, 2013). 

 

Seguindo a linha de programação, logo após o “Guaíba Revista”, entra no ar o 

jornalístico “Jornal da Guaíba”, ancorado por Samuel Vettori. O programa começa às 

16h, seguindo até às 17h. A produtora é Sarah Souza, que conta com uma demanda 

bastante exigente, até mesmo pela intensidade e agilidade do programa, em seu formato. 

A profissional ainda produz os programas “Esfera Pública” e “Correio Rural”. 

Eu tenho a responsabilidade por estes três programas, pensando em pautas, 

entrevistas [...]. Já no Jornal da Guaíba é um programa mais diferenciado, pois é 

o programa feito no dia, então a gente fecha ele em cima da hora; mais ou menos 

uma hora antes o chefe de reportagem já tem noção dos temas que vão entrar, e a 

gente organiza um roteiro (SOUZA, Sarah, 2013). 

 

Além de tudo, o jornalístico possui características bem definidas dentro da rádio. 

Uma delas é o fato de ter rapidez na condução dos fatos e notícias, o que faz a produtora 

ter dedicação plena ao programa.  

Meu horário é das 13h às 17h e (no Jornal da Guaíba) é só reportagem. 

Entrevista entra eventualmente, quando tem algum fato que, realmente, mereça 

uma entrevista. Eu converso um pouco com o chefe de reportagem, ele me diz o 

que tem de pauta e, um pouquinho antes de começar o programa, a gente agiliza 

as matérias, a ordem do que entra e do que não entra. Eu tenho que ver se o 
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repórter está pronto para entrar, contar o tempo, e após o jornal, eu vejo se vai 

faltar alguma coisa para o dia seguinte, e já vou atrás, de pauta, já deixo o roteiro 

pronto (SOUZA, Sarah, 2013). 

Além dos programas explanados neste capítulo, a emissora conta com um corpo 

de produção bastante definido, seguindo princípios jornalísticos que tenham a 

informação como único critério. Em cada programa, ainda, as equipes de reportagem 

marcam presença, por meio de entradas, com as últimas informações do momento. 

6.7 FAZER PARTE DA GUAÍBA, NA VISÃO DE LILA VIEIRA  

Apresentadora da Rádio Guaíba há bastante tempo, Lila Vieira é, atualmente, 

uma das principais vozes da emissora.  

É muito bom trabalhar na Guaíba porque é um veículo que faz parte da minha 

história; eu me criei ouvindo esta rádio, por causa dos meus pais. Desde que 

entrei aqui, apresentei vários programas e isso é uma coisa bacana, por causa da 

versatilidade de a gente exercer várias atividades, o que tu não encontras 

comumente nos profissionais da área (VIEIRA, Lila, 2013). 

 

A apresentadora começou através das ondas da Guaíba FM, na época em que as 

rádios tinham suas programações separadas. Após, migrou para o dial AM, 

apresentando o Correspondente Banco Renner e o “Notícias em Um Minuto”. 

Atualmente, segue apresentando os mesmos programas e ainda, pela noite, é a voz da 

programação musical da rádio, no “Conexão Guaíba”, que é uma atração voltada ao 

público AB, com perfil adulto-contemporâneo. 

Sobre apresentar o “Correspondente Banco Renner”, que é um dos mais antigos 

programas de jornalismo do rádio gaúcho, Lila destaca alguns pontos.  

É uma grande honra, até para todo mundo que gosta de jornalismo, que gosta de 

locução, que gosta de rádio, é uma lisonja. É o TOP do jornalismo, os 

correspondentes sempre tiveram este glamour (VIEIRA, Lila, 2013). 

 

O rádio, para ela, é o local onde os profissionais podem viver e ter em suas vidas 

momentos ímpares.  

Sempre quando aparecem pessoas que a gente admira, são momentos marcantes; 

aqui encontrei alguns escritores que eu admiro, tive a oportunidade de entrevistá-

los, como Airton Ortiz. Outro dia, fiquei muito emocionada em receber aqui a 

filha do Lutzenberger, que é uma personalidade que eu admiro muito; então, foi 

emocionante. O rádio nos possibilita isso, conhecer pessoas grandes e chegar um 

pouquinho mais perto de pessoas que se destacam. Isso eu acho bacana, cada 

momento assim é marcante, ter a possibilidade de chegar perto de pessoas que a 

gente admira (VIEIRA, Lila, 2013). 

 A apresentadora Lila Vieira também faz a gravação de boa parte dos comerciais 

presentes na grade de programação. Outra novidade, conforme mencionado antes, é o 
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programa musical da madrugada, deixando a noite dos ouvintes mais leve e atrativa, 

logicamente, com drops de informação ao longo da programação. 

6.8 KÁTIA HOFFMANN: 25 ANOS DE JORNALISMO NA CALDAS JÚNIOR  

Ao longo de seus 25 anos de Rádio Guaíba, a editora Kátia Hoffmann é a 

responsável por ler, aceitar e/ou modificar as notícias da rádio. Basicamente, tudo o que 

é levado ao ar, passa pelo aval da jornalista. “Eu me formei e soube que tinha uma vaga 

para free-lancer de férias, aqui na rádio. Vim fazer um teste, fui aprovada e comecei no 

dia seguinte a fazer o trabalho como redatora. Trabalhei aqui por dois meses fazendo 

férias e um mês depois, em 11 de abril de 1988, me chamaram para ficar efetiva como 

redatora. Atuei nessa função por um tempo e três anos depois tive a chance de ser 

promovida e passar para a edição. Foi um desafio muito grande, eu era muito jovem e 

ainda por cima tinha que optar por crescer na profissão sem ter tido muita experiência; 

foi difícil tomar essa decisão”, contou. 

Tudo era novidade no começo de Kátia, ainda mais por editar um noticiário 

como o “Correspondente Renner” (hoje “Correspondente Banco Renner”).  

Ao mesmo tempo em que eu fiquei muito feliz, foi difícil saber se eu tinha as 

condições para exercer aquela função, então, foi um desafio muito grande. Foi 

muito bom eu ter aceito este desafio; e texto para mim sempre foi empolgante e o 

texto de rádio deve ter a notícia muito enxuta, e eu fui crescendo no dia-a-dia, 

aprendendo com meus colegas de mais experiência e fui avaliando, vendo o que 

eles arrumavam no meu texto, buscando, olhando, ouvindo, lendo, e fui 

aperfeiçoando (HOFFMANN, Kátia, 2013). 

 

Como editora da Rádio Guaíba, a jornalista recebe, ao longo do dia, diversas 

informações, vindas das mais variadas fontes. No trabalho de seleção, deve haver rigor, 

e claro, a busca pela fonte que possua credibilidade.  

Hoje em dia, com a internet, a gente tem muito acesso à informação, então temos 

que priorizar; temos (por exemplo) um noticiário de hora em hora, que são só 

quatro informações, muito curtas, e depois temos o Correspondente, onde a gente 

pode ampliar um pouco mais. Nós temos as informações dos nossos repórteres, a 

qualquer momento; as informações das agências do Brasil e do mundo. A gente 

tem que estar sempre pensando como o ouvinte, o que as pessoas lá do outro 

lado querem, realmente, acompanhar (HOFFMANN, Kátia, 2013). 

 

De acordo com a editora, a parceria com os colegas de redação deve ser 

permanente, a todo momento, para que as notícias possam fluir da melhor maneira.  

A gente tem que estar sempre em parceria com os colegas, tem que estar sempre 

captando o que eles estão fazendo, para poder colocar a informação. Eu trabalho 

com redatores, vou selecionando a informação e vamos colocando no ar. Temos 

o site, também, e tenho que ter uma parceria muito boa com o chefe de 
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reportagem, para que ele possa me atualizar, sobre o que está saindo. Com o site, 

nós vamos buscando as informações, abastecendo (HOFFMANN, Kátia, 2013). 

 Ao longo de seus 25 anos de trabalho na emissora, Kátia tem importante função 

na rotina de jornalismo, definindo, com plena autonomia, o que será importante – ou 

não – para ser veiculado. A jornalista é uma das responsáveis pela escolha, inclusive, 

das pautas. 

6.9 SÍLVIO ALMEIDA, COORDENADOR DE JORNALISMO  

Com bastante tempo de trabalho já acumulado na Guaíba, Sílvio Almeida é 

quem decide, na prática, como deve funcionar tudo. No cargo de coordenador de 

jornalismo, ele, junto de sua equipe, leva informação todos os dias aos milhares de 

ouvintes. 

Por sermos uma rádio jornalística, trabalhamos basicamente com 20 horas de 

jornalismo, e como a própria emissora, a exemplo de outras, trabalha com um 

público de perfil A, B, e C+. O C+ é um público que vem ascendendo nos 

últimos dez anos, é um público que tem sede de notícias. Como toda a rádio, 

além de ser um meio de comunicação, e prestação de serviços, também é uma 

forma de negócio. Se foi o tempo de rádio por paixão, isso já passou. A rádio 

hoje é negócio, ela tem que ter lucro e o que nós temos para oferecer como 

produto, é a notícia, a informação e o entretenimento, e isso tem que ser feito da 

melhor maneira possível, buscando as melhores fontes (ALMEIDA, Sílvio, 

2013). 

 

Para o coordenador, o jornalismo praticado pelo rádio no Rio Grande do Sul é 

diferenciado dos demais estados brasileiros.  

E aí uma coisa que também se leva muito em conta, e quando eu comento isso as 

pessoas – principalmente quem é de fora, e os daqui também – (é o fato de que) 

o jornalismo no Rio Grande do Sul é diferente de qualquer outro lugar do país. 

Isto é inegável, se faz um jornalismo com muito mais seriedade, mais 

credibilidade, se busca o enfoque da informação, esgotando todas as fontes 

possíveis e imagináveis, para que se traga a informação bem clara e objetiva, 

concisa e precisa, como deve ser (ALMEIDA, Sílvio, 2013). 

 

Para o jornalista, os meios de comunicação, inclusive o telefone, evoluíram 

muito.  

 

Nos anos 70, precisávamos utilizar uma central telefônica, para fazer uma 

ligação. Hoje, com um aparelho que custa um real, se fala de qualquer lugar do 

mundo. Eu me lembro muito bem, pois eu também trabalhei um pouco no 

interior e, naquela época, nos anos 70, se fosse fazer uma ligação, na empresa 

que mantinha esse serviço, muitas vezes a telefonista dizia „olha, o serviço está 

com problemas, podes tentar daqui a meia hora‟. Hoje não, com o celular, seja 

ele qual for, você pode estar falando com qualquer local do mundo, passando a 

informação. E, com isso, as informações estão numa velocidade muito maior, e 

por consequência o rádio também, até pelo seu dinamismo, que é uma de suas 

principais características. [...] As redes sociais, também favorecem muito a 

interação, porque hoje 90% das entidades, associações, secretarias têm o seu 



 

35 

 

Twitter, seu Facebook, e eles postam a informação e passa a ser, como se fosse, 

um veículo de informação, uma fonte (ALMEIDA, Sílvio, 2013).    

 

Sobre os critérios de noticiabilidade, ou seja, os valores-notícia empregados pela 

rádio, o coordenador explicou que tudo que for de interesse público é pauta para os 

microfones da Guaíba.  

O critério vai da dimensão da notícia. Por exemplo, um acidente de motocicleta, 

mesmo que seja em uma via pública, hoje pode parecer mórbido, mas um 

acidente de moto se tornou uma coisa comum, acidente de moto está no 

cotidiano, quer dizer que, raramente vai passar um dia que não tenham uma 

acidente de moto. Um acidente com duas/três motos, aí já é um caso diferente. 

Um acidente entre uma moto e um automóvel, já é um caso diferente. [...] Agora, 

se tu pegares os extremos, (por exemplo) um acidente de moto, às 18h30min, na 

principal avenida de Porto Alegre, o motoboy (repórter motolink) noticia e segue 

em frente. Se daquele acidente de moto, o ponto inicial gerou outros acidentes, aí 

sim; mas, isso é uma coisa muito relativa, vai muito do momento de avaliação 

(ALMEIDA, Sílvio, 2013). 

 

O tempo de transição da rádio, da venda e compra entre a família Ribeiro e o 

grupo Record, também foi lembrado pelo coordenador, durante o bate-papo.  

Nós tivemos um momento de transição, de aquisição de um grupo e quando eu 

comecei aqui, foi como free-lancer. [...] Após a eleição, fui convidado a 

trabalhar como produtor do Jornal da Tarde, ainda na direção da família Ribeiro. 

Seis meses depois, me convidaram para ser coordenador de produção e fiquei 14 

anos como coordenador de produção. Em 2007, com a aquisição do grupo 

Record, este cargo não existia no organograma do grupo, então eu fui convidado 

para coordenar a Rede Guaíba SAT e coordenei durante dois anos e meio. Há um 

ano e oito meses, eu estou na coordenação do jornalismo, então, posso dizer que 

peguei a (época da) transição (da venda e compra). [...] A rádio teve um 

momento em que se propôs a sair do grupo A, B e C, para fazer uma rádio mais 

popular, mas não vingou, porque as pessoas realmente concordaram que já 

existia um veículo que fazia esse tipo de jornalismo, muito bem sucedido. Então, 

se já tem, vamos continuar a fazer o que já fazíamos, até porque, 

indiscutivelmente, o grupo Caldas Júnior, Correio do Povo e Rádio Guaíba é 

inegável o prestigio que ainda mantém no interior, então não tem como 

desfigurar isso, não há um porquê de desfigurar isso. Em cima disso, nós 

mantivemos o nosso slogan, que é „informação com credibilidade (ALMEIDA, 

Sílvio, 2013). 

 

Outro ponto explorado por Sílvio Almeida é a questão do furo jornalístico. De 

acordo com o comandante dos 720 AM e 101.3 FM, dar a informação em primeiro 

lugar, pode, por vezes, ser um risco.  

Se um fato aconteceu e tu deres daqui a cinco ou dez minutos, vai se ouvir na 

Guaíba, de uma forma precisa, bem objetiva, com credibilidade, porque é 

extremamente frustrante tu dares uma informação e daqui a dez ou 15 minutos 

teres que fazer uma correção. Este cuidado se tem aqui, com os nossos 

repórteres, os chefes de reportagem tem isso. Espera cinco minutinhos, checa 

com as fontes possíveis e depois dá a informação, que daí não tem perigo de 

errar. Isso é o nosso sobrenome, „informação com credibilidade‟, se mantém 

isso. Mesmo que venha de um veículo oficial, não custa nada tu confirmares a 

informação (ALMEIDA, Sílvio, 2013). 
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 Assim, é a rotina de trabalho do administrador de jornalismo da Guaíba, que 

comanda as equipes de reportagem. Ainda, o coordenador segue princípios editoriais 

bastante precisos, focalizando os trabalhos de jornalismo na real relevância das pautas. 

6.10 A CHEFIA DE REPORTAGEM: O TRABALHO DE FERNANDA BAGATINI  

A jornalista Fernanda Bagatini é responsável pela chefia de reportagem no turno 

da manhã, até o começo da tarde, quando o próximo dirigente das equipes, Ricardo 

Pont, chega.  

Eu iniciei (na rádio) recém-formada, mesmo. Eu tinha me formado, vim trazer o 

meu currículo aqui e fui chamada, inicialmente, para fazer três meses de contrato 

temporário, nas férias dos repórteres. Isso foi em dezembro de 1998; faz 14 anos 

que estou trabalhando aqui. Fiquei por muito tempo trabalhando como repórter 

de geral, fazia pautas, principalmente de educação, saúde e economia, no turno 

da manhã, das 8h até às 13h. Em 2007, passei a fazer reportagem de trânsito, 

então, eu saía para a rua, diariamente, das 6h ao meio-dia, com um motorista, 

percorrendo Porto Alegre e a região metropolitana, verificando problemas no 

trânsito, até porque, entre 2007 e 2009, quando eu fazia trânsito, não existia 

Twitter, a gente não se utilizava das redes sociais como hoje, para a divulgação 

das notícias e para a divulgação de pautas que muitas vezes pegamos dos 

usuários, dos „tuiteiros‟. Então, precisava, realmente, ficar ligando para as 

polícias rodoviárias, para a EPTC (Empresa Pública de Transportes e 

Circulação), verificando o que tinha de trânsito, de ocorrências e verificando os 

locais onde tinham acidentes e maiores congestionamentos (BAGATINI, 

Fernanda, 2013). 

 

A jornalista, nessa mesma época, ainda apresentava um programa, das 5h às 6h, 

que se chamava “Acorda Rio-Grande”, ao lado do também jornalista Ticiano Kessler, 

em 2009.  

Por um ano eu apresentei este programa, era um hard-news, um programa de 

uma hora com muita notícia, reportagens gravadas que eram deixadas pelos 

repórteres da noite, mais as notícias das primeiras horas da manhã, trânsito, 

temperatura (BAGATINI, Fernanda, 2013). 

 

Em agosto de 2009, Fernanda Bagatini foi convidada a assumir a chefia de 

reportagem, no turno da manhã. A jornalista, em seu trabalho diário, utiliza de valores-

notícia seguindo uma série de prioridades.  

O critério é a importância da notícia para a população, para o ouvinte. Há 

notícias muito importantes, como por exemplo, o trânsito, porque neste horário 

da manhã, em que trabalhamos, as pessoas se interessam em saber, 

principalmente, as notícias de serviço. Todos os dias, às 6h30min, a primeira 

coisa que eu faço é a pauta, eu defino os assuntos que cada um dos repórteres vai 

abordar. Pela manhã nós temos seis repórteres, então eu observo tudo o que tem 

na internet, e claro, eu já tenho informações do dia anterior; então, o chefe de 

reportagem da tarde me deixa alguma coisa que tenha que ter acompanhamento 

pela manhã, assuntos que temos que dar segmento, fazer o „suíte‟ como 

chamamos. Eu também verifico em várias agências de notícias, no Twitter, e, 

inclusive, agências de notícias da própria concorrência; verifico também o que os 

nossos colegas, do Correio do Povo estão cobrindo, e mais as agências de 

notícias nacionais, os sites de órgãos públicos, como prefeitura, governo do 
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Estado, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Todos esses sites eu verifico e 

ainda ficamos acompanhando, fazendo a ronda (policial). A partir de todas as 

informações, eu defino o que cada um deles (repórteres) vai fazer (BAGATINI, 

Fernanda, 2013).  

 Ainda, conforme Fernanda, o trabalho é uma sintonia entre as chefias e os 

repórteres. A chefe de reportagem também é responsável por definir qual repórter será 

escalado para determinado assunto, de acordo com as viabilidades das pautas. Em suma, 

Fernanda Bagatini, com seu cargo, é uma profissional extremamente relevante para a 

Guaíba, justamente por ter em mãos a autonomia de chefiar uma equipe inteira, os 

assuntos a serem abordados, e mais do que isso, tem a autonomia para definir, também, 

as pautas. 

6.11 JORNALISMO NOTURNO: O TRABALHO DO EDITOR ERINGTON JÚNIOR  

O jornalista Erington Júnior é o editor da noite na Rádio Guaíba. Assim como a 

editora do dia, Kátia Hoffmann, tudo o que é levado ao ar passa pela triagem do 

profissi7onal, que chega na emissora à tardinha.  

Eu comecei como redator, trabalhava de manhã, fazendo as notícias para o 

(naquela época) Guaíba Notícias e para os correspondentes, em 1998. Depois, 

em 2001, me ofereceram uma vaga de editor e eu aceitei, e desde então, sou 

editor, sempre à noite (JÚNIOR, Erington, 2013). 

 

De acordo com o jornalista, as notícias da noite chegam a todo momento e são 

necessários certos critérios para a divulgação das mesmas.  

O critério é a importância do fato, se são fatos de repercussão e o maior número 

de pessoas que ele atinge; estes são dois critérios que eu sempre utilizo. Por 

menor que seja a notícia, se ela for importante para um grande número de 

pessoas, ela acaba entrando no jornal, e claro, o critério principal é a importância 

do fato (JÚNIOR, Erington, 2013). 

 

 

Desde dezembro de 2012, a emissora, como abordado nesta pesquisa, adotou um 

novo perfil de programação para a madrugada, sendo o programa “Conexão Guaíba”, 

com músicas no segmento adulto-contemporâneo. Porém, até que as músicas comecem 

a tocar, as notícias não podem parar. Para tanto, Érington tem um trabalho de dedicação 

plena aos fatos.  

Eu faço os noticiários de hora em hora, temos o correspondente, o „Notícias em 

Um Minuto‟, às 21h, às 22h, e às 23h, ao vivo. Depois disso, da meia-noite às 

5h, são gravados, então eu edito estes noticiários, desde às 21h até às 5h da 

manhã, e mais o abastecimento do site, revisando (o material dos repórteres) e 

ativando as notícias. Eu acho que o diferencial do jornalismo, de noite, é o que 

mais acaba acontecendo, (ou seja) a área da polícia. Tu fazes um rescaldo do dia, 

com o que teve de mais importante, e basicamente, o repórter faz uma ronda 

policial; e de noite, quase sempre, acontece isso. Sempre tem alguma coisa de 
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noite, é o que de mais factual acaba acontecendo. Claro, durante o dia também 

tem isso, mas pela noite, acaba ocorrendo mais (JÚNIOR, Erington, 2013). 

 

Já o jornalista Wagner Machado, que passou pela Oficina de Jornalismo da 

Rádio Guaíba, hoje em dia faz parte do corpo de repórteres da emissora, trabalhando 

também com a equipe de redação da noite.  

A rotina da noite é bem tensa, pois é tudo factual, geralmente no final de tarde é 

o período mais movimentado, e aí tem que correr atrás das pessoas, para 

conseguir as informações, mas é o período em que as pessoas estão voltando 

para casa, então, elas querem informação, a todo tempo (MACHADO, Wagner, 

2013). 

 

 As equipes noturnas da Guaíba tem a missão de preparar as primeiras notícias da 

manhã seguinte, com base nos acontecimentos da tardinha, noite e madrugada. Logo, 

quando chega a manhã, os ouvintes estarão a par de tudo o que houve, com detalhes 

produzidos por uma equipe exclusiva em jornalismo noturno. 

 

6.12 PIONEIRISMO NO RÁDIO: ROGÉRIO MENDELSKI  

O jornalista Rogério Mendelski, atualmente, apresenta o noticioso “Bom Dia”, 

que é um dos programas de maior tempo na manhã da rádio. No programa são levados 

ao ar boletins com informações, sempre com o comentário do apresentador, com a 

participação dos convidados do dia, que por sua vez, também comentam as principais 

manchetes do momento, tudo em um clima informal, deixando o programa mais atrativo 

a quem ouve e de leitura fácil de ser compreendida.  

Eu entrei aqui, na Guaíba, em 1979, como produtor do programa „Agora‟, 

apresentado por Adroaldo Streck. A partir daí, eu passei a fazer comentários e 

substituí-lo no programa, e fiquei aqui até 1984. Foram cinco anos, depois fui 

para a Rádio Pampa, depois para a RBS, fiquei 16 anos. Voltei para a Rádio 

Pampa, e agora estou há cinco anos de novo aqui na empresa; meu retorno foi 

em 2007. Não há diferença, pois a Guaíba tem um padrão, tem um controle de 

qualidade que é feito muito mais pelos seus ouvintes do que pelos atuais 

detentores da responsabilidade de fazer a programação. É uma rádio que tem 

realmente um fenômeno, um case, porque é a única rádio que eu conheço que 

tem no seu ouvinte o orgulho de dizer que é „guaibeiro‟. Eu nunca ouvi alguém 

dizer que é „tupizeiro‟, „gaucheiro‟ ou „pampeiro‟, e no entanto, as pessoas 

dizem, „eu sou guaibeiro‟. E isso não identifica um morador do município de 

Guaíba, mas é um ouvinte da Rádio Guaíba (MENDELSKI, Rogério, 2013). 

 

 

O apresentador ainda ressaltou sobre a importância com que é tratada a 

qualidade sonora e de programação da estação. De acordo com Rogério Mendelski, a 
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Guaíba é regida por minuciosos processos de ética, qualidade, e ainda, sua marca 

principal, a credibilidade no jornalismo.  

Esta qualidade da Guaíba procura se manter. A música da Guaíba, mesmo que a 

gente tenha algumas alterações, como o FM não rodar mais músicas, a não ser 

um programa que eu tenho domingo de manhã, o „Classe Especial‟, a Guaíba fez 

esta opção (de migrar FM ao AM), pois estamos diante de uma crise no rádio 

hoje, o AM está morrendo. O sistema AM de transmissão e frequência está 

agonizando, está perdendo vida, e não acredito que o rádio AM tenha qualquer 

possibilidade de sobreviver ao que está aí e que vem pela frente. Vou te dar um 

exemplo. O Rio Grande do Sul tem dez milhões de habitantes e nós temos seis 

milhões de celulares. No celular, não pega AM, só pega FM. Então é um dado e 

hoje em dia as pessoas cada vez mais usam o telefone para tudo: é máquina 

fotográfica, é para mandar suas mensagens pela internet, e para ouvir rádio, para 

o lazer. O AM morreu, o AM é pré-histórico. Então, por isso que nós fizemos 

também essa modificação, adaptamos a nossa programação tradicional do AM ao 

FM (MENDELSKI, Rogério, 2013). 

 

Outro ponto bastante importante que foi destacado pelo jornalista, que é uma 

importante figura na comunicação do Rio Grande do Sul, sendo pioneiro nos veículos 

de rádio, é sobre a segmentação que as emissoras estão, hoje em dia, passando.  

O rádio está, cada vez mais segmentado. Não tente fazer clínica geral em rádio, 

como programação. O rádio está cada vez mais segmentado, a ponto de, por 

exemplo, você ter FM‟s que tocam sertanejo universitário, e já não é mais nem o 

sertanejo. Você tem rádios, hoje, que só tocam jazz e instrumentais, não são nem 

cantados. Vai para os Estados Unidos e você encontra músicas country da parte 

oeste, para ver como essa segmentação está, porque essa é a tendência. Já o 

rádiojornalismo não é uma segmentação. No FM, (por exemplo) você pode ter 

uma rádio só de sertanejo universitário e ter seu noticiário. O noticiário, esse 

sim, é padronizado. Informação não se segmenta, agora a programação, sim 

(MENDLSKI, Rogério, 2013). 

 

Sobre os critérios de noticiabilidade do “Bom Dia”, o jornalista falou sobre a 

importância do fato em si, para que a notícia tenha veracidade.  

O critério é jornalístico, e lógico, a informação. Parar tudo para se dar a 

informação, é prioridade. Agora, como é um programa de opinião, cuja opinião 

pode ser contraposta pela participação dos ouvintes, eu uso muito o e-mail, pois 

acho que é o melhor caminho, e não gosto muito do torpedo, pois é muito curto. 

No e-mail você pode escrever uma tese, se quiser, e contrapor o que a gente diz 

aqui. Mas, a característica do programa é, acima de tudo, independência. Nós 

não somos imparciais, nós somos independentes, e é importante frisar isso. Um 

programa de opinião não pode ser imparcial, sempre é parcial, mas é um 

independente, isto é, que aceita o contraponto. No meio disso, tem participação, 

convidados e sempre com informação. Eu sempre digo, quem ouve o meu 

programa é um ouvinte muito qualificado, e ele sabe o que eu vou fazer e o que 

eu jamais vou fazer, porque ele se identifica muito, tem aquele que gosta e 

aquele que não gosta (MENDELSKI, Rogério, 2013). 

 

 De acordo com Rogério Mendelski, o principal critério de seu programa é a 

informação, e a atração é plenamente interativa, tendo os ouvintes sempre presentes, 
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com opiniões, comentários e participações, todo o tempo. Além disso, músicas também 

podem ser encontradas no Bom Dia. 

6.13 CELSO COSTA, PRIMEIRO FUNCIONÁRIO  

Passos tranquilos, voz calma, mente cheia de memórias. Assim, Celso Costa, de 

82 anos, caminha pelos corredores da rádio. Leva junto de si o título de ter sido o 

primeiro funcionário da emissora. O profissional, que ainda trabalha com a mesma garra 

de sempre, é o coordenador de transmissões externas da Guaíba. 

Nas lembranças, todo o tempo que passou ao longo da jornada e a marca 

saudosista que o trabalho deixou em sua mente. Mês de abril, ano de 1957. Este, é o 

tempo em que a rádio começara a dar seus passos iniciais. Este, também, é o tempo em 

que Celso Costa fora contratado, a convite do engenheiro Homero Simon. 

Eu entrei aqui no dia 5 de abril, para montar os estúdios, a central técnica, e 

depois eu passei a comandar a técnica externa, o que faço até hoje. Viajei muito 

pela Rádio Guaíba, fiz onze copas do mundo, várias viagens ao exterior, 

acompanhando o Presidente da República. Levei o microfone da Rádio Guaíba 

aos cinco continentes. Na Copa da Austrália, em 2000, fiquei 40 dias em Sidney 

(COSTA, Celso, 2013). 

 

Sobre os avanços técnicos que o rádio passou, Celso Costa conta que muita coisa 

se aprimorou.  

Mudou bastante, quando nós iniciamos aqui era na época da válvula ainda. Os 

transmissores, na Ilha da Pintada, eram todos valvulados, assim como as centrais 

técnicas e os equipamentos de externa. Naquele tempo, não tinha enlace 

telefônico, tinha a radianola aqui no Brasil, com quatro canais aqui para Porto 

Alegre. Para falar com a Europa era uma dificuldade enorme, pedia-se uma 

ligação hoje para falar amanhã e, assim, toda a América Latina. Até com o 

próprio Rio de Janeiro era difícil a gente falar, e (também) Rio-São Paulo. Nosso 

interior era coberto por linhas físicas da CRT, Companhia Rio-Grandense de 

Telecomunicações. Foi uma grande dificuldade, nós utilizávamos, até mesmo em 

coberturas internacionais, um transmissor próprio. Chegávamos (no local) e 

montávamos o transmissor, com antena, dirigíamos a antena para Porto Alegre e 

pegávamos as ondas curtas, com uma frequência especial para o retorno. Era um 

trabalho enorme e na equipe viajavam, normalmente, dois ou três técnicos. Hoje, 

é uma facilidade enorme, se viaja com um equipamento pequeno, muito mais 

eficiente, existem vários tipos de canalização para trabalhar (COSTA, Celso, 

2013). 

 

A emissora carrega consigo uma marca que ninguém bate: a rádio de todas as 

copas. Justamente neste assunto, o profissional esteve, em trabalho, desde a primeira 

transmissão, que, não foi fácil.  

Foi uma transmissão via Berna, na Suíça, nossas linhas convergiam todas para 

Berna, onde tinha uma estação de transmissão potente que falava com a América 

Latina. A nossa sintonia era própria e o retorno que mandávamos para a Europa, 

também era próprio, eram equipamentos nossos. Nós fizemos transmissão via 
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Berna, até 1966, e a copa da Inglaterra ainda foi via Berna. Em 1970, no México, 

foi quando começou a Embratel a funcionar, mas mesmo assim, os canais eram 

limitados, e nós fizemos uma parceria com a Rádio Continental, do Rio de 

Janeiro. O Pedro Pereira transmitia um tempo, e o locutor deles, o Clóvis Filho, 

fazia o outro tempo. Só liberou a canalização para todas as emissoras, em Copa 

do Mundo, em 1974, na Alemanha (COSTA, Celso, 2013). 

 

Outro aspecto abordado, foi sobre a Guaíba ter sido a rádio da legalidade.  

Eu fui o homem escalado para montar a rede da legalidade, em 1961; a direção 

da rádio, sendo o doutor Breno Caldas, me escalou, e passei as primeiras 30 

horas no porão do Palácio Piratini, operando o serviço lá. Depois disso, tive 

várias participações em viagens. Fui a Montevidéu receber o presidente Jango; 

fui à posse do presidente em Brasília, e fiquei no comando daquilo ali, por 12 

dias, e foi o tempo em que durou a rede da legalidade, na rádio Guaíba. A 

emissora ficou conhecida em todo o país, com o nome da Rádio da Legalidade. 

Foi „precariíssimo‟. Nós montamos lá um equipamento que eu mesmo utilizava 

em transmissão, mas funcionou tudo, e ainda era equipamento valvulado; mas foi 

sorte, por termos instalado lá um equipamento que não pifou nunca, um 

amplificador, um toca-discos, um gravador, um microfone (COSTA, Celso, 

2013). 

 

 Celso Costa é um dos pioneiros da emissora, e do próprio rádio no Rio Grande 

do Sul. Hoje em dia, é um amigo extremamente bem quisto pelos colegas de trabalho. É 

raro encontrá-lo caminhando pelos corredores da emissora, sem que alguém se 

aproxime para cumprimentá-lo e até mesmo, puxar um assunto.  

6.14 ESPORTE DE ELITE: GUAÍBA, A RÁDIO DE TODAS AS COPAS  

O coordenador de esportes da Rádio Guaíba é o jornalista Luiz Carlos Reche, 

que divide seu tempo na redação entre os programas que apresenta nas ondas da 

emissora, sendo o „Repórter Esportivo‟, o „Ganhando o Jogo‟, além dos eventos 

esportivos que transmite com sua equipe.  

Eu comecei (na Guaíba) como rádio-escuta, que é uma função que nem existe 

mais, ela foi englobada pela produção. Na época, eu era rádio-escuta, era pago 

para ouvir rádio, ouvir as concorrentes, ouvir rádios mundo afora, para ter mais 

informações, e catava Telex, no Correio do Povo, para abastecer os 

apresentadores, a produção e tudo mais. Claro, a gente ajudava a produzir, mas 

basicamente como rádio-escuta. Depois, eu fui plantão esportivo reserva, e ao 

mesmo tempo, repórter, já começando como apresentador, também. Eu fiz 

algumas coisas de jornalismo, fiz o Balanço Geral na televisão. Fui em que 

inaugurei a TV Record no Rio Grande do Sul, fiquei sete meses. Em época de 

eleição, eu sou o âncora aqui na Guaíba, na hora da publicação do resultado, da 

divulgação, mas basicamente eu trabalhei no esporte. Eu fiz cobertura de seis 

Copas do Mundo, todas as Libertadores da América, de todas as edições do Gre-

Nal (eu não fiquei de fora de nenhum Gre-Nal). Só uma vez perdi a voz no meio 

do jogo, mas mesmo assim, não fiquei fora. Trabalhei em todos os Campeonatos 

Brasileiros, Copas do Brasil. Apresentei, muitas vezes, programas de jornalismo, 

mas eu nunca quis ser titular de programa de jornalismo, porque o esporte é uma 

especialização, a gente pode falar de economia, de política, dar “pitaco” na 

sociedade. Agora, futebol, se tu não souberes, que joga o „seu Joãozinho‟ e o 
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„seu Mariozinho‟, você vai marchar e vai se expor ao ridículo, porque o ouvinte 

tem um alto grau de conhecimento, e cada vez mais, com as redes sociais, com a 

interatividade (RECHE, Luiz Carlos, 2013). 

 

 

Sobre os pontos positivos e negativos, do jornalismo esportivo, Luiz Carlos 

Reche destacou alguns pontos, principalmente sobre as famosas e faladas entrevistas 

coletivas.  

Isso aí piorou. A gente fazia grandes entrevistas, entrevistas exclusivas, contato 

no “tete-a-tete” com os técnicos. Quando eu era setorista, jantava com os 

técnicos, com os dirigentes, a relação era outra; eu conversava no pátio com os 

jogadores, eu tinha esse privilégio. Tanto é que eu fiz o meu nome muito rápido, 

porque tinha sempre uma informação “de cocheira”, e para o setorista isso era 

fundamental. Hoje, não se tem mais isso, isso é um prejuízo, este negócio de 

coletiva e tal; às vezes tu fazes uma pergunta boa e o cara responde de forma 

lacônica e o teu trabalho vai para o „beleléu‟. Mas, de qualquer forma, se ganha, 

se perde (RECHE, Luiz Carlos, 2013). 

 

Sobre esportes e grandes eventos, o jornalista disse como é o trabalho.  

Copa do Mundo não é a melhor coisa para se cobrir, mas é uma coisa 

encantadora, pois daqui a pouco, tu estás tentando falar espanhol, inglês, alemão; 

é muito legal essa troca de informações, de relacionamentos, sempre é um 

avanço em nossa vida, não só profissional, mas pessoal. Aí, eu vejo um ganho 

permanente, na minha carreira, porque eu só não fui cobrir, o que eu não quis. Eu 

estava sempre escalado e construí um bom caminho, mas também há 

perseguição. A busca por espaço é uma coisa legal, e isso eu valorizo muito. 

Essa gurizada que está começando, é uma gurizada bem informada, e 

obviamente que, Copa do Mundo é o ápice (RECHE, Luiz Carlos, 2013).  

 

 Luiz Carlos Reche, além do jornalismo em rádio, também tem em sua trajetória 

a televisão, como a Ulbra TV, e a TV Record RS. No jornalismo esportivo da Guaíba, o 

profissional é sempre referência.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A proposta inicial do trabalho apresentado está baseada na obtenção do quadro 

noticioso do veículo abordado. Nesse propósito, foi feito um embasamento teórico 

estudando diversos autores que contribuem com suas obras a respeito da escolha e 

definição de importância no quesito informação, ou seja, quem e o quê se faz necessário 

divulgar e passar para o público que está do outro lado do rádio. As ondas de uma 

emissora radiofônica têm o poder e a responsabilidade de mostrar a realidade de um 

povo, bem como interferir diretamente em seu cotidiano, trazendo calmaria ou 

suscitando movimentos de protestos quando a população está carente de 

transformações.  Importante ressaltar que, assim como os estudiosos já declararam, a 

seleção do que é notícia está intimamente ligada a um quadro de conscientização dos 

que ouvem e aguardam pela informação, sendo então fator decisivo para repórteres e 

editores o bom senso na adequação do que é realmente divulgável ou não.  

O Departamento de Jornalismo de uma emissora de rádio tem o papel de 

selecionar, coletar, apurar e então informar a população a respeito do que está e irá 

acontecer.  Dessa maneira, todos que compõem tal setor, têm em suas mãos a história de 

um povo, suas alegrias, suas tristezas, suas lutas e suas vitórias.   

Na busca da informação critérios previamente definidos devem ser levados em 

conta, como seriedade e credibilidade, para que esses pilares possam assim estruturar  

outro item também  importante, a famosa audiência. 

Os fatos chegam a toda hora nas redações.  Após uma triagem e análise do que é 

realmente importante função essa desempenhada pelos editores e/ou coordenadores de 

jornalismo, o desafio começa na equipe.  Os repórteres tem então a missão de rastrear 

todos os detalhes que envolvem os fatos, numa rotina de busca que apresenta por vezes, 

muitas peripécias.  

As pautas podem vir de um simples telefonema, bem como de assessorias de 

imprensa, ou de agências internacionais.  O editor reúne todos os dados e os transmite 

aos repórteres, designando os profissionais para a realização das coberturas jornalísticas. 

Os editores têm ainda em suas funções o papel de analisar os textos das equipes de 

reportagens e conferir se os mesmos estão adequados às normas editoriais do veículo de 

comunicação.  Cabe salientar que deve ser levado em consideração a abrangência dos 

fatos em questão, a popularidade dos assuntos, a repercussão que as notas podem ter, o 
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caminho pelo qual a notícia passou, os bastidores do processo da busca pelos detalhes e 

acima de tudo, se tais fatos  têm a procedência necessária  e esperada , tanto pela 

empresa  quanto pelos ouvintes ,  leitores  ou telespectadores.  

Os editores nem sempre objetivam o famoso furo de reportagem, pois é preciso 

calma e paciência. É preferível sempre noticiar depois do que noticiar com erros.  Erros 

podem ser decisivos na reputação de uma empresa jornalística. O lado humano, as 

emoções e sentimentos devem ter seu momento respeitado, ao se montar e planejar uma 

notícia. Os dados recebidos pelos grupos de comunicação somente ganham vida se 

tiverem valor-notícia e, automaticamente, critérios bem definidos de noticiabilidade. O 

assunto tratado pelo repórter deve ter interesse público, deve ter vida própria, deve 

mexer com a sociedade no melhor sentido possível, ou seja, motivando-a, a saber, mais, 

a ter sua opinião. Importante: formar opinião não é dar opinião! 

Ancorado por fundamentações já estudadas e mencionadas, a análise da 

observação participante e pesquisa de história oral utilizada para atingir os objetivos 

desse trabalho proporcionaram as análises que seguem. Sobre a principal discussão, 

saber quais são de fato, as prioridades e valores-notícia da Rádio Guaíba, a conclusão é 

a seguinte: a emissora por ser uma das maiores do país e ter seu nome conhecido nos 

cinco continentes dá preferência por notícias de relevância e que possam despertar o 

interesse da comunidade. Com assuntos variados, a rádio defende a notícia no sentido 

real e prático, ou seja, procura informar e aumentar assim a potencialidade informativa 

dos ouvintes. A cada nova reportagem veiculada, por exemplo, a estação mantém os 

gaúchos bem informados, com o que acontece ao redor, focalizando as notícias no 

ângulo local, sem deixar de lado o noticiário regional, nacional e mundial. 

Os critérios utilizados procuram divulgar o que o povo quer realmente ouvir e 

saber, as principais manchetes do dia sempre abordadas com zelo, cuidado e a máxima 

credibilidade. Por meio de seus programas a rádio segue sua linha de informação com 

credibilidade, slogan utilizado desde os primórdios. A busca pela notícia é incessante e 

até que todas as possíveis fontes sejam esgotadas, o fato não é divulgado. Outro ponto 

bastante significativo na Guaíba é o famoso “furo de reportagem” não ser tão buscado. 

Na rádio, o furo é apenas um detalhe, e nunca prioridade. A constatação é de que os 

repórteres são orientados a checar toda e qualquer pauta, e ter a certeza do que vai 

noticiar, mesmo que a emissora não seja a primeira a veicular a referida pauta. Todo 

processo conduzido com muita coerência para atingir sempre a credibilidade  que 

pontua toda programação.  
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A equipe que tem a função de trabalhar a notícia na Rádio Guaíba, onde inclui-

se central técnica, produtores, repórteres/apresentadores, editores e coordenador traduz 

o que já foi mencionado através do estudo de autores diversos citados nesse trabalho. Os 

editores desempenham importante papel na seleção e triagem das informações que 

chegam à redação, definindo o que será pauta ou não, bem como, o tempo e enfoque 

que o assunto ganhará no ar, a partir daí, cabe aos repórteres a pesquisa de fontes 

possíveis para que uma matéria seja montada e veiculada de acordo com o perfil da 

emissora, passando pela supervisão das chefias de jornalismo ( chefes de reportagem, 

editores e coordenador). 

A pesquisa pode comprovar também que a radiodifusão Guaíba firmou seus 

pilares embasados no slogan “Informação com Credibilidade”, onde cada notícia 

veiculada é produzida sob a mais rigorosa pesquisa de fontes, dados e entrevistados. 

Desta forma, tudo o que os ouvintes escutam vem de uma equipe comprometida em 

manter no seu  presente o que já vem sendo um marco nos seus mais de 50 anos.  

Nesse sentido o trabalho apresentado foi validador podendo ser comprovado 

através da observação participante a incessante busca pela notícia com qualidade, 

agilidade e comprometimento. O registro de histórias e rotinas apresentadas fazem com 

que seja vislumbrada a realidade de uma emissora consagrada e firmada nos cenários 

estadual e nacional. Assim é o jornalismo praticado por uma emissora que está a serviço 

da comunidade gaúcha. 
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